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uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo 
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[ 1 ]CEĻA VĀRDI 2018. GADAM

Cilvēkiem ir dabiski gadu mijā atskatīties uz 
aizvadīto gadu, novērtēt sasniegto, izvērtēt gada 
lielākos izaicinājumus un, protams, izvirzīt nākamos 
lielos mērķus, kuriem pretī tiekties Jaunajā gadā. 
Arī mēs Jaunatnes starptautisko programmu aģen-
tūrā (JSPA) darām to pašu. Izvērtējam, analizējam, 
sakām paldies un izvirzām jaunus mērķus, uz ku-
riem tiekties 2018. gadā. 

Aizvadītais gads JSPA bijis ļoti darbīgs un pro-
duktīvs. Ir liels gandarījums redzēt, ka vismaz vienā 
no JSPA administrētajām programmām iesais-
tījušās 95 % jeb 113 Latvijas pašvaldības. 24  % 
jeb 28 Latvijas pašvaldībās tiek īstenotas divas 
JSPA administrētās programmas, bet 39 % jeb 
47 Latvijas pašvaldībās – trīs JSPA administrētās 
programmas. Sakām paldies visiem jaunatnes dar-
biniekiem un jaunatnes jomā strādājošajiem, kuri 
iesaistās starptautisku, nacionālu un vietēju projek-
tu īstenošanā!

Nākamgad par vienu no prioritātēm esam iz-
virzījuši palielināt pašvaldību skaitu, kurās īsteno 
vairāk par vienu JSPA administrēto programmu. 
Redzam, ka arvien vairāk pašvaldības iestāžu, 
nevalstisko organizāciju un jauniešu centru vē-
las īstenot dažāda apmēra projektus, un šādas 
iespē jas būs pieejamas arī 2018. gadā. Vairāk par 
6 miljoniem eiro – tik liela ir naudas summa, kura 
pieejama JSPA administrēto programmas projektu 
īstenošanai. Tas ir ievērojams atbalsts, kuru varam 
sniegt stratēģiska un kvalitatīva darba ar jaunatni 
pašvaldībās īstenošanai. 

2018. gadā turpināsim darbu pie programmu 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā”, struktūrfondu pro-
jekta “PROTI un DARI!” un Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 
īstenošanas Latvijā. Viens no lielākajiem izaicinā-
jumiem būs Eiropas Komisijas jaunās iniciatīvas 
– Eiropas Solidaritātes korpuss – ieviešana Latvi-
jā. Tāpat turpināsim attīstīt ilgtermiņa projektus, 
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sniegsim jaunatnes darbiniekiem iespējas iesaistī-
ties starptautiskās apmācībās un konferencēs. 

JSPA ir vadošais sadarbības partneris pašval-
dībām un NVO darba ar jaunatni attīstībai. Aicinu 
izmantot visas pieejamās iespējas! 2018. gads ir 
Latvijas simtgades gads, kad katrs varam apņem-
ties vismaz vienu lietu, ko darīt labāk un pilnveidot, 
lai nākotnes Latvija kļūtu ekonomiski veiksmīgāka 
un tās sabiedrība – laimīgāka. JSPA vīzija – sociāli 
aktīvi jaunieši, profesionāli jaunatnes darbinieki un 
atbalstoša vide. Ar šo sajūtu sirdī JSPA darbinieki ik 
dienu veic savus tiešos darba pienākumus, lai nā-
kotnē ieguvēji būtu visi. Jau šobrīd izdarīts daudz, 
bet varam vēl vairāk. Aicinu sniegt jauniešiem mak-
simālu atbalstu un iespējas iesaistīties. Sevi reali-
zējošs jaunietis ir tas, kurš veidos nākotnes Latviju. 

Lai mums visiem laimīgs un panākumiem ba-
gāts 2018. gads!

Daina Sproģe
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Latvijas valsts simtgades svinības 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 

Kā jebkuras svinības, arī Latvijas valsts simtga-
des svinības nav iedomājamas bez viesiem. Jau-
natnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 
sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades biroju vēlas 
uz šiem valsts svētkiem ielūgt Eiropas brīvprātīgā 
darba veicējus, kuri gatavo un pasniedz dāvanas – 
savas idejas un darbu, palīdzot mūsu valsts organi-
zācijām to mērķu sasniegšanā. Viesu nemēdz būt 
par daudz, tāpēc ir jāveicina brīvprātīgo kustības 
attīstība Latvijā!

Ņemot vērā Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) 
būtību, kas brīvprātīgā darba īstenošanas gadīju-
mā paredz ieguvumus visām iesaistītajām pusēm, 
t.i., brīvprātīgā darba veicējam, organizācijai un 
sabiedrībai, JSPA šo programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” aktivitāti mērķtiecīgi izvēlējās 
kā tematisko pārklājumu, realizējot Latvijas valsts 
simtgadei veltītu iniciatīvu. Iniciatīvas “Erasmus+ 
Latvijas valsts simtgadei!” mērķis ir sumināt Latviju 
tās valstiskuma simtgadē, īstenojot EBD aktivitātes 
visā Latvijā. Iniciatīva paredz popularizēt EBD veicē-
ju piesaisti organizācijām, kas organizē pasākumus 
Latvijas valsts simtgades kontekstā, kā arī papla-
šināt EBD īstenošanu Latvijas reģionos, uzrunājot 
kultūras organizācijas reģionos iesaistīties EBD 
īstenošanā. Iniciatīva norisināsies visu gadu, kad 
mūsu valsts svin savu simtgadi! Visa aktuālā 
informācija par iniciatīvas īstenošanu tiks publicēta 
www.jaunatne.gov.lv un JSPA sociālajos tīklos. Se-
kojiet līdzi un svinēsim kopā! 

EIROPAS SOLIDARITĀTE

Jaunas iespējas jauniešiem
Lai dažādotu pieejamās aktivitātes jauniešiem 

visā Eiropā. Lai veicinātu solidaritāti visā Eiropā. Lai 
iesaistītu teju divreiz vairāk jauniešu starptautiskos 
un nacionālos projektos. Ar tādu mērķi 2018. gadā 

visā Eiropā tiks ieviesta Eiropas Komisijas iniciatī-
va – Eiropas Solidaritātes korpuss. 

Šīs programmas projekti paredzēti jauniešiem 
vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Eiropas Solidaritātes 
korpuss jauniešiem sniegs iespēju piedalīties 
starptautiskā vai nacionālā brīvprātīgajā darbā, 
apmaksātā praksē (valstīs, kurās likumdošana 
to paredz), kā arī pašiem īstenot iniciatīvas 
projektus vietējai sabiedrībai vai strādāt Latvijā, vai 
Eiropā, veicinot solidaritātes ideju. Pirmo Eiropas 
Solidaritātes korpusa projektu konkursu paredzēts 
izsludināt 2018. gada rudenī. Organizācijas, kuras 
saņēmušas akreditāciju “Eiropas Brīvprātīgā dar-
ba” projektu īstenošanai, varēs turpināt iesākto 
darbu arī Eiropas Solidaritātes korpusā. 

ILGTERMIŅA PROJEKTS

JSPA ilgtermiņa projektā “Būt kopā” 
iesaistījušās jau pirmās 4 organizācijas

Laika periodā no 2017. gada novembra līdz 
2018. gada jūnijam 15 organizācijām/institūcijām, 
kas strādā ar jauniešiem ar invaliditāti un veselības 
problēmām un speciālajām skolām, būs iespēja 
saņemt atbalstu, lai iesaistītos programmā “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” . Atbalsta instrumenti 
paredz dalību starptautiskās apmācībās, mentora 
konsultācijas projektu izstrādāšanas gaitā, kā arī 
citu organizāciju, kas aktīvi un kvalitatīvi  īsteno 
programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pro-
jektu “ēnošanu”.

Jau ir zināmas pirmās četras organizācijas, 
kurām projektā “Būt kopā” tiks nodrošināts šis 
atbalsts: Latvijas Nedzirdīgo savienības jauniešu 
centrs; Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta 
federācija; Apvienība “Apeirons”; Sociālās integrā-
cijas valsts aģentūras koledža. 

Kā iesaistīties?
Ja vēlaties uzzināt, kā īstenot sociālo iekļaušanu 

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos, aicinām 
sazināties ar projekta “Būt kopā” koordinatori: 

ieva.grundsteine@gmail.com 
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Tāpēc Eiropas Komisija ir izstrādājusi starp-
tautisku iniciatīvu “Network or Role Models”, ku-
ras mērķis ir apzināt iedvesmas personas (Role 
Models), kuras iesaistās aktivitātēs, lai mazinātu 
atstumtību, radikalizāciju, kā arī veicinātu sociālo 
iekļaušanu, aktīvu pilsoniskumu un piederību Eiro-
pas vērtībām. 

Iniciatīva ir veidota, ņemot vērā 2015. gada 
17. marta Parīzes deklarāciju, kas tika pieņemta, 
reaģējot uz teroristu uzbrukumiem Eiropā, par pil-
soniskuma un kopīgo vērtību – brīvības, iecietības 
un nediskriminācijas veicināšanu ar izglītības palī-
dzību. “Mēs no jauna apliecinām apņēmību plecu 
pie pleca atbalstīt Eiropas Savienības pamatvērtī-
bas – cilvēka cieņu, brīvību (tostarp vārda brīvību), 
demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktie-
sības. Šīs ir kopīgas dalībvalstu vērtības Eiropas 
sabiedrībā, kurā valda plurālisms, diskriminācijas 
aizliegums, iecietība, tiesiskums, solidaritāte un 
vienlīdzība starp sievietēm un vīriešiem,” teikts Pa-
rīzes deklarācijā.1

Iniciatīvas “Network or Role Models” ietvaros 
tiks izvēlētas trīs iedvesmas personas, ar kurām 

1 Deklarācija par pilsoniskuma un kopīgo vērtību — brī-
vības, iecietības un nediskriminācijas — veicināšanu ar 
izglītības palīdzību: http://www.izm.gov.lv/images/prezi-
dentura/lv_Citizenship_Education_Declaration_pabeigts.
pdf 

jauniešiem 2018. gadā būs iespēja tikties dažādos 
pasākumos Latvijas reģionos.

Ne vienmēr iedvesma ir jāmeklē populāros, sa-
biedrībā zināmos cilvēkos. Bieži vien šī iedvesma 
ir tepat mums blakus – mūsu ģimenes vai draugu 
lokā, mūsu skolā, darbā, jauniešu centrā vai pilsē-
tā. To arī apliecina jau pirmā aptauja, kas tika veikta 
iniciatīvas ietvaros, kur jaunieši tika aicināti dalīties 
viedoklī par savām iedvesmas personām Latvijā. 
Jauniešu iedvesma tiešām atrodama visdažādāko 
profesiju pārstāvjos – tie ir gan Latvijā zināmi dzie-
dātāji, modes vai teātra eksperti, sportisti, aktieri 
un pat bijušie Valsts prezidenti, gan vietējie uzņē-
mēji, darba devēji, skolotāji, biedrību pārstāvji un 
jaunieši. 

Jaunieti, arī tev vēl ir iespēja izteikt viedokli par 
savu iedvesmas personu Latvijā, aizpildot anketu: 
http://ej.uz/iedvesmaspersona  

MEKLĒ JAUNIEŠU IEDVESMAS 
PERSONAS LATVIJĀ
DITA USĀRE
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Ikkatram cilvēkam, veicot savas ikdienas aktivitātes un veicinot savu personisko un 
profesionālo attīstību, nākas saskarties ar dažādiem izaicinājumiem un šķēršļiem. Lai 
savā izaugsmes ceļā nepadotos, cilvēki bieži vien apzināti vai neapzināti atrod kādu, 
kas viņus motivē – personu, kas mērķtiecīgi dodas uz priekšu, spēj nepadoties un 
nodot savas zināšanas un pieredzi citiem. Kādu, kas viņus iedvesmo. 
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“ Mēs no jauna apliecinām apņēmību 
plecu pie pleca atbalstīt Eiropas 

Savienības pamatvērtības - cilvēka 
cieņu, brīvību, demokrātiju.
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Apmācības jaunatnes lietu speciālistiem
Lai nodrošinātu jaunatnes lietu speciālistu pro-

fesionālo pilnveidi, arī 2017. gadā tika organizētas 
jaunatnes lietu speciālistu mācības. To ietvaros 25 
jaunatnes lietu speciālisti apguva mācību kursu un 
pilnveidoja savas zināšanas tādās jomās, kā jau-
natnes politika, neformālā izglītība, tiesību zināt-
nes, pedagoģija, sociālā uzņēmējdarbība un citās. 
Mācības guva lielu atzinību, un speciālisti atzina, 
ka kurss bijis ļoti vērtīgs, lai celtu darba ar jaunatni 
kvalitāti viņu novados. IZM Politikas iniciatīvu un at-
tīstības departaments saka lielu paldies pasniedzē-
jiem un nodibinājumam “Baltijas Reģionālais fonds” 
par apmācību sekmīgas norises nodrošināšanu.

Jauna iniciatīva: pieredzes apmaiņas 
braucieni

Pēc 2016. gadā saņemtajiem ierosinājumiem, 
2017. gadā tika izveidota jauna iniciatīva: pieredzes 

apmaiņas braucieni jauniešu centru speciālistiem 
reģionos. Gada laikā tika organizēti 5 šādi braucie-
ni, iekļaujot visus plānošanas reģionus. Pirmais – uz 
Kurzemes pusi, kur tika apmeklēta Tukuma novada 
pašvaldība, iepazīstoties ar viņu izveidoto informā-
cijas sistēmu un apmeklējot jauniešu centru. Tālāk 
tika braukts uz Ventspili apskatīt jauniešu veidoto 
jauniešu māju “Random republika” un uzzināt vai-
rāk par Ventspils pilsētas labajiem piemēriem pro-
jektā “PROTI un DARI!”. Mājupceļā tika apmeklēta 
vēl neatvērtā Kuldīgas jauniešu māja, lai uzzinātu 
par viņu īstenotajām un plānotajām aktivitātēm. 

Otrais brauciens notika uz Zemgales pusi ar pir-
mo pieturvietu Ķekavas novadā, kur tika uzzināts, 
kā tiek veikts darbs ar jaunatni pie viņiem, iepazīs-
toties ar labajiem piemēriem un apskatot plānoto 
vietu topošajai jauniešu mājai. Tālāk brauciens 
veda uz Vecumniekiem, pie biedrības ”Jaunatne VA
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2017. GADS: KĀDS TAS BIJA 
IZM JAUNATNES POLITIKĀ?
ALMA BRINKMANE 
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības 
departamenta pārvaldes vecākā referente
Veicināt darba ar jaunatni plānošanu un attīstību vietējā un reģionālā līmenī, atbalstīt 
jaunatnes organizāciju sadarbības veidošanu ar valsti un pašvaldībām, izstrādāt vie-
notu modeli jauniešu neformālās izglītības atzīšanai valsts mērogā, attīstīt darbā ar 
jaunatni iesaistīto personu profesionālo pilnveidi – 2017. gada prioritātes, kuras tika 
izvirzītas Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmā. 
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smaidam”. Tur jauniešu centru speciālisti uzzināja 
par brīvprātīgā darba iespējām, par darbu ar Eiro-
pas Brīvprātīgā darba veicējiem, kā arī apskatīja 
biedrības veidoto jauniešu māju. 

Trešais brauciens veda uz Latgali, kur pieredze 
tika gūta no Daugavpils pilsētas Jaunatnes noda-
ļas. Speciālisti guva pieredzi no Daugavpils pilsē-
tas Jauniešu domes un Skolēnu parlamenta darba, 
iepa zinās ar Jaunatnes nodaļas īstenotajām aktivi-
tātēm un apmeklēja Neformālās izglītības centru.

Ceturtais brauciens norisinājās Rīgā, kur jau-
natnes centru speciālisti no visas Latvijas tikās ar 
Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu 
pārvaldes speciālistiem, lai uzzinātu vairāk par dar-
bu ar jauniešiem, kuri ir veikuši noziedzīgus nodarī-
jumus un tiem, kuriem ir šāds risks. Dalībnieki atzi-
na, ka seminārs bijis ļoti noderīgs un nepieciešams, 
lai iekļautu un strādātu ar dažādiem jauniešiem.

ļoti atsaucīgas un pusotra mēneša laikā notika 11 
izbraukumi kopā uz 18 pašvaldībām. Semināros 
piedalījās attiecīgā novada domes deputāti, izpild-
varas pārstāvji (izpilddirektors, attīstības nodaļas 
pārstāvji, izglītības nodaļas pārstāvji un citi), jau-
natnes jomas darbinieki, ja tādi bija, un paši nova-
da jaunieši. Diskusijās pārrunāja darba ar jaunatni 
pamatnosacījumus, pašvaldības nepieciešamību 
un lomu šī darba veikšanā, jauniešu intereses un 
vajadzības, kā arī nevalstisko organizāciju iesaisti 
pašvaldības darbā ar jaunatni. Kopumā pašvaldības 
bija apmierinātas ar semināru rezultātiem un atzina, 
ka gūts skaidrāks skatījums uz darbu ar jaunatni 
vietējā līmenī, un izpratne par šāda darba nepiecie-
šamību ikkatrā novadā. 

Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 
2017 – Liepāja

2017. gads tika aizvadīts Liepājas kā Latvijas 
Jauniešu galvaspilsētas zīmē. Visa gada garumā 
Liepāja bija epicentrs svarīgākajām Latvijas jau-
natnes politikas aktivitātēm un jauniešu pasāku-
miem. “Latvijas Jauniešu galvaspilsētā 2017” tika 
organizēts Strukturētā dialoga V cikla noslēguma 
pasākums 8.–10.martā un SD VI cikla atklāšanas 
pasākums 25. jūlijā, kā arī grandiozākais gada pa-
sākums – Starptautiskās jaunatnes dienas svinības 
12. augustā. Pasākuma ietvaros tika paziņots kon-
kursa “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2018” uzva-
rētājs – Madonas novads, kas savu titulu izcīnīja 
sīvā konkurencē ar Rīgu un Daugavpili.

“Jau trešo gadu konkurss ir lieliska iespēja paš-
valdībām izvērtēt padarīto jaunatnes jomā, lepoties 
ar saviem jauniešiem, izvirzīt jaunus izaicinājumus. 
Ir prieks, ka darbs ar jaunatni attīstās un pašvaldī-
bas strādā, lai veidotu jauniešu izaugsmei pievilcīgu 
vidi. Vēl jo lielāks prieks ir par jauniešiem, kuri gata-
vi darboties, rīkoties, atbalstīt, arī uzņemties atbil-
dību, lai mēs visi kopā un katrs viens varētu būt 
lepni par savu pilsētu, par savu valsti, par paveikto 
un par sapņiem izdarīt vēl vairāk tepat – savā zemē. 
2018. gadā svinēsim Latvijas simtgadi. Ir svarīgi ne 
tikai apzināties un svinēt sasniegto, bet arī veidot 
ieceres nākamajiem 100 gadiem. Gribas novēlēt 
aktīvu jauniešu līdzdalību savas valsts nākotnes no-
teikšanā,” nākamā gada Latvijas Jauniešu galvas-
pilsētai ceļa vārdus saka Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa. 

“ Vēl jo lielāks prieks ir par jauniešiem, 
kuri gatavi darboties, rīkoties, 

atbalstīt, arī uzņemties atbildību.

Piektais brauciens tika organizēts Vidzemes 
virzienā – pie Siguldas novada jaunatnes darbinie-
kiem, kur jaunatnes speciālisti uzzināja  veiksmes 
stāstus projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā, 
apmeklēja jauniešu centra “Mērķis” telpas autoos-
tā un uzzināja, ko jaunieši dara Siguldas novadā. 
Tālāk – Cēsu novads, kur bija iespēja iepazīties ar 
Cēsu novada aktīvajiem jauniešiem, apskatīt Cēsu 
Jauniešu māju un uzzināt, kādas aktivitātes tur tiek 
īstenotas. Tāpat tika apmeklēts Cēsu Bērnu un jau-
niešu interešu centrs un “Skola6”. 

Pieredzes apmaiņas braucieni izvērtās ļoti veik-
smīgi, tika iegūta ļoti liela praktiska pieredze par 
darbu ar jaunatni dažādos novados, speciālisti pa-
pildināja savu kontaktu sarakstu un smēlās labās 
prakses piemērus no visas Latvijas. Sakām lielu 
paldies ikkatram, kas piedalījās braucienos! 

Atbalsts darba ar jaunatni attīstībai reģionos
Lai sniegtu individuālu atbalstu pašvaldībām, 

kurās darbs ar jaunatni nav nodrošināts vai notiek 
nepilnīgi, 2017. gada rudenī organizēja informatīvos 
izbraukuma seminārus pašvaldībās jaunatnes po-
litikas veicināšanai vietējā līmenī. Pašvaldības bija 
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Šovasar bija pirmā reize, kad kā dalībnieks pie-
dalījās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu 
apmaiņas projektos Vācijā, Polijā un Latvijā, bet 
februārī viņš plāno iesniegt savu pirmo Jauniešu 
apmaiņas projekta pieteikumu. Jā, starp citu, Raivis 
Gunārs ir arī Eurodesk reģionālais koordinators un 
pašlaik mācās 11. klasē Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā.

Kā aizsākās tavs aktīva jaunieša dzīves 
posms? Tāds esi bijis no pirmās klases?

Organizācijā “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai 
Eiropai” (turpmāk – Klubs Māja) esmu jau divus 
gadus, bet pirmajā gadā neko aktīvi nedarīju. Ar 
Klubs Māja iepazinos 2015. gadā, kad aizbraucu uz 
viņu organizēto vasaras nometni. Pēc gada pieda-
lījos nometnē vēlreiz, un tad notika klikšķis. Jāsa-
ka gan, ka mana vēlme iesaistīties nesākās tikai 
šajā nometnē. Jau iepriekš bija neliela darbošanās 
pieredze. Kad mācījos pamatskolā, ar skolas bied-
riem piedalījāmies Comenius apmaiņas projektā 
“Daļa no ES puzles” Prāgā. Tas bija ļoti interesants 
piedzīvojums. 

Nākamais pagrieziena punkts – Pasaules koru 
olimpiāde, kura notika Latvijā 2014. gadā, un es 
pieteicos uz to kā brīvprātīgais. Šie divi salīdzinoši 

nelielie notikumi manī kaut ko iešūpoja. Facebook 
atradu organizācijas Klubs Māja lapu. Man iepati-
kās viņu ideja, ka var iesaistīties jaunieši no 16 līdz 
29 gadu vecumam. Man tobrīd bija 15, bet, vienal-
ga, aizgāju uz tikšanos. Mani pieņēma. Tagad jau 
esmu viens no Klubs Māja Ikšķiles vienības dibinā-
tājiem un tās vadītājs.

Kā radās ideja, ka Ikšķilē vajag atsevišķu 
vienību?

Vasaras nometnē iepazinos ar vienu meiteni, 
ar kuru kopā pieteicāmies Klubs Māja organizēt 
pasākumu. Atceros, ka uz mūsu pirmo pasākumu 
atnāca vairāk nekā 30 jauniešu. Tad organizējām 
vēl vienu pasākumu, uz kuru ieradās tikai 13. Viss 
izgāzās. Šķita, ka jāiet prom no biedrības. Bet uz to 
pasākumu bija ieradušies daži cilvēki no Ikšķiles. 
Aizrunājāmies, ka būtu jauki, lai arī Ikšķiles jaunie-
šiem ir pasākumi, kur aiziet. Es pats dzīvoju Ikšķi-
lē. Pamatskolā mācījos tur, bet pēc tam atnācu uz 
Rīgu. Kad izdomājām, ka Ikšķilē vajadzētu jaunie-
šiem piedāvāt vairāk iespēju, es aizgāju uz Ikšķiles 
jauniešu domi, atvēru durvis un augsti paceltu zodu 
teicu: “Man ir ideja. Gribu Ikšķilē taisīt Klubs Māja 
vienību un man nepieciešams savākt sešu cilvēku 
parakstus.” Savācu. Ideju prezentēju Klubs Māja 
valdei. Tad vajadzēja uzrakstīt vienības statūtus, 
uzrakstīju. Tagad jau darbojamies. Esam organizē-
juši vairākus pasākumus Ikšķilē. Atsaucība nav ļoti 
liela, bet jaunieši nāk. 

Viens no pirmajiem pasākumiem, kuru orga-
nizējām, bija Eurodesk informatīvais seminārs. 
Tas bija jauniešu domju un nevalstisko organizā-
ciju pasākums, bet bija atnākuši arī jaunieši, kas 
nedarbojas jauniešu domēs vai nevalstiskajās 
organizācijās. IN

TE
RV

IJA

AKTĪVAJIEM JAUNIEŠIEM 
LATVIJĀ IR IZCILA DZĪVE!
KINTIJA BULAVA
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
Raivis Gunārs Tauriņš par aktīvu jaunieti kļuva, ja tā var teikt, – ar otro piegājienu. 
Pirmajā reizē, kad viņš aizgāja uz jauniešu domes tikšanos – cik ātri atvēra durvis, tik 
ātri arī tās aizvēra. Pēc kāda laika pieteicās uz organizācijas “Klubs “Māja” – jaunatne 
vienotai Eiropai” organizēto vasaras nometni. Pēc tās gadu klusēja, līdz saņēma dūšu 
un pats sāka aktīvi visur iesaistīties. 
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Kādēļ, tavuprāt, ir daļa jauniešu, kas negrib 
nekur iesaistīties?

Zinu to sajūtu. Kad man bija 13, gribēju iesaistī-
ties jauniešu domē. Aizgāju uz domes pirmo tikša-
nos. Iegāju telpā un tur priekšā bija vismaz 20 citi 
jaunieši. Viņi visi savā starpā sarunājās, visi viens 
otru pazina, bet es aizgāju prom. Man bija bailes 
palikt. Nepārliecinātība – tas ir iemesls, kādēļ ne-
aktīvie jaunieši neiesaistās.

Tagad, kad esmu pārgājis aktīvo pusē, redzu, ka 
mēs, savā starpā ļoti daudz sarunājamies. Varbūt 
to vienu jauniņo, kas atnācis, uzreiz nepamanām, 
tādēļ viņš aiziet. Mums jābūt vērīgākiem. 

Kā tu redzi savu nākotni?
Noteikti Latvijā. Agrāk, kad neko nedarīju, man 

arī šķita, ka Latvijā nekas nenotiek. Varbūt neie-
saistīšanās dēļ ir tik daudz cilvēku, kas uzskata, ka 
Latvijā nav īsti ko darīt un atstāj valsti. Tagad, kad 
esmu iesaistījies organizācijā, redzu, ka šeit ir ļoti 
daudz iespēju. Ārzemes vajadzīgas, lai sadarbotos. 
Jo vairāk dara, jo labāk, bet, ja dara savai valstij, – 
tas ir cēlāk.

Jauniešiem ir iespējas iesaistīties?
Esam iespēju centrā. Var iesaistīties dažādos 

programmas “Erasmus+” projektos, Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departamenta projek-
tos… Latvijā ir tik daudz biedrību! Katrs var atrast 
savām interesēm atbilstošāko. 

Esi jau izlēmis par savu nākotnes profesiju?
Tieši pašlaik ir brīdis, kad manas domas saistī-

bā ar nākotnes profesiju mainās. Iepriekš biju pār-
liecināts, ka vēlos mācīties un strādāt sabiedrisko 
attiecību jomā. Tagad par to vairs neesmu tik drošs. 
Ja man būtu iespēja, es labprāt gribētu strādāt ne-
valstiskajā organizācijā. Man patīk, ka darbs katru 
dienu ir atšķirīgs. Strādājot lielā korporācijā vai uz-
ņēmumā, nav iespējams īstenot visas savas idejas. 
Tur ir citi, kas lemj, kā būs būt. Nākotnē gribētu 
strādāt tādā vidē, kur pats varu kaut ko darīt, kurā 
varu īstenot savas idejas tā, kā es to vēlos. 

Ko tu ieteiktu tiem jauniešiem, kuri pašlaik 
nav nekur iesaistījušies?

Pirmais solis – kļūt aktīvam sociālajos tīklos. 
Mūsdienas – tā ir sociālo mediju pasaule. Facebook 
ir dažādas jauniešu grupas. Otrs solis – ieteiktu at-

rast organizāciju (biedrību vai jauniešu centru), uz 
kuru gribas iet un kurā gribas darboties.

Atceros, kādreiz arī manī bija pārdomas, ka 
deputāti un valsts pārvaldē strādājošie jau neko 
nedara. Bet tā nebūt nav. Ēnu dienās apzināti izvē-
lējos ēnot projektu vadītāju no Izglītības un zinātnes 
ministrijas. Mana ēnu diena beidzās tikai deviņos 
vakarā, kad darbiniece mani aizveda līdz autoostai, 
lai es varu nokļūt mājās. Bet pati atgriezās darbā, jo 
viņai bija svarīgi pabeigt savus darbus. 

Kāda ir dzīve jauniešiem Latvijā?
Manuprāt, diezgan izcila! Lai arī no visiem jau-

niešiem tikai kādi 4 % esam aktīvie, bet no tāda 
jaunieša skatpunkta man dzīve Latvijā ļoti patīk.  

Ko dod tas, ka aktīvi līdzdarbojies dažādos 
pasākumos un organizācijā?

Man uzkrājas papildu zināšanas. Zinu, kā noor-
ganizēt pasākumu. Apgūstu, kā rakstīt un īstenot 
projektus. Drīz iesniegšu arī savu pirmo program-
mas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu ap-
maiņas projekta pieteikumu. Arī pats darbojoties 
esmu ļoti mainījies. Agrāk nevarētu cilvēkam uz ie-
las pieiet un pajautāt, kur ir boulinga centrs. Tagad 
pieeju un jautāju. Kāda jēga neprasīt un – kāda jēga 
neatbildēt? Līdzdarbojoties man ir radusies lielāka 
pārliecība par sevi. 

Kā tev šķiet, vai iegūtās zināšanas varētu 
noderēt arī darba tirgū?

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos ļoti 
attīsta sociālās kompetences, kas noder darba tir-
gū. Bet ar to vien, domāju, ir par maz. Es ļoti daudz 
ko iegūstu, darbojoties organizācijā. Man jau ir ap-
mēram 20 % grāmatvedības zināšanu, kuras varē-
tu noderēt sava uzņēmuma dibināšanā. Esmu uzzi-
nājis daudz par komunikāciju un mārketinga 
aktivitātēm. Par projektu rakstīšanu un saziņu ar 
valsts vai pašvaldību iestādēm. Par čeku sagatavo-
šanu atskaitēm. Pirmajās apmācībās, kurās pieda-
lījos, uzzināju, kā pareizi jāiesniedz projekts. Izrādī-
jās, ka ar e-pasta nosūtīšanu vien ir par maz. 
Izrādās, tas ir arī jāiesien, jāparaksta un tad jāie-
sniedz. Tikai šajās apmācībās uzzināju, ka tādas 
prasības nosaka likums. Pirms tam man likās, ka tā 
ir tikai tāda organizācijas iegriba. Darbojoties un 
esot aktīvam, tiešām daudz ko var uzzināt. Iesaku 
to ikvienam jaunietim.  



Žurnāls JAUNATNE # 55

[ 8 ]

Paņēmu akadēmisko gadu studijās un nāca 
EBD piedāvājums

Šis programmas “Erasmus+: Jaunatne darbī-
bā” Eiropas Brīvprātīgā darba projekts (EBD) man 
sākas pavisam negaidīti un pēkšņi. Man bija tikai 
20 gadu, studēju RPIVA otrajā kursā pirmskolas un 
sākumskolas pedagoģiju, kad finansiālu apstākļu 
dēļ pieņemu lēmumu paņemt akadēmisko gadu, 
un atsākt mācības vēlāk tajā pašā gadā. Bet tad, 
tikai mēnesi pēc mācību pamešanas, pienāca šī 
negaidītā iespēja caur man pazīstamu jauniešu 
organizāciju jau pēc mazāk nekā mēneša doties 
kā brīvprātīgajai uz privātu Montesori bērnudārzu 
netālu no Budapeštas. Ilgi ar lēmuma pieņemšanu 
nevilcinājos, jo jutu, ka tā ir pareizā vieta un iespē-
ja man. Pirms aizbraukšanas tuvāk iepazinos ar 
programmas uzdevumiem un saviem kā brīvprātīgā 
pienākumiem, kā arī, strādājot ar mentoru, izvirzīju 
savus personīgos mērķus, kurus centos sasniegt, 

esot Ungārijā. Jāmin, ka mans nosūtīšanas process 
bija daudz ātrāks nekā parasti tas notiek EBD pro-
jektos. Man bija tikai trīs nedēļas, lai sagatavotos 
gadu ilgai prombūtnei no mājām.

Zinu, ka izklausās nedaudz biedējoši, cik ātri 
viss manā dzīvē mainījās, bet es nekad par to ne-
šaubījos, jo visa šī procesa laikā – gan nosūtīšanas, 
gan paša EBD – man vienmēr blakus bija pareizie 
cilvēki, kas mani atbalstīja, uzklausīja un, pats gal-
venais, – izaicināja un nedaudz pastūma pareizajā 
virzienā, kad tas bija nepieciešams.

No EBD par algotu darbinieku Montesori 
bērnudārzā

Pats projekta laiks paskrēja nemanot. Lai iegūtu 
pēc iespējas vairāk no šī gada un šīs pieredzes, es 
nebeidzami tiecos būt izaicināta un atklāt ko jaunu 
par Ungāriju, iepazīties ar jauniem cilvēkiem un to 
kultūru. Dzīvojot mazā Budapeštas priekšpilsētā, 
es labāk iepazinos ar šeit dzīvojošām ģimenēm un 3 
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KĀ EBD PIEREDZE PILNVEIDOJA UN 
MAINĪJA MANU DZĪVI UZ LABĀKU
LŪCIJA KRIŠJĀNE
Vēl šodien atceros, kā gandrīz pirms trīsarpus gadiem, 2014. gada 1. martā viena 
iesēdos lidmašīnā uz Budapeštu, Ungārijā. Kā Eiropas brīvprātīgā devos uz valsti, par 
kuras kultūru neko daudz nezināju. Nedaudz nobijusies, bet ļoti saviļņota, devos pretī 
šim jaunajam piedzīvojumam, nemaz nenojaušot, ka šī pieredze mainīs manu skatījumu 
uz dzīvi, manas vērtības un noteiks virzienu manai tuvākajai nākotnei.
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bērniem. Kolēģi, vecāki un bērni man lika justies 
pieņemtai, saprastai un uzklausītai, bet galveno-
kārt – novērtētai. Pēc EBD termiņa beigām man 
piedāvāja oficiālu darbu bērnudārzā līdz mācību 
gada beigām, lai man būtu iespēja pabeigt iesākto 
darbu ar bērniem. Tas ne tikai deva lielisku pieredzi 
Montesori pedagoģijā, bet noteikti arī pavēra ma-
nas nākotnes iespējas jaunos plašumos.

Pieņēmu nākamo izaicinājumu – gads Itālijā
Pēc skolas gada beigām bija laiks atgriezties 

mājās. Pavadot nedaudz laika mājās, es spēju no-
vērtēt, cik daudz esmu ieguvusi un izaugusi no šīs 
pieredzes Ungārijā. Bija sajūta, ka gribu vēl augt un 
attīstīties, tāpēc bez lielas pauzes pieņēmu lēmumu 
doties uz gadu Itālijā, kur man bija iespēja ne tikai 
dzīvot itāļu/amerikāņu ģimenē, bet arī aktīvi līdz-
darboties un profesionāli attīstīties, esot daļai no 
Amerikāņu internacionālās skolas Dženovā. Ik uz 
soļa man bija iespēja pārliecināties, ka mana Un-
gārijas pieredze tik tiešām ir mani sagatavojusi šim 
jaunajam, nākamajam solim. 

Iegūto profesionālo pieredzi spēju noderīgi pie-
lietot arī pēc Itālijā pavadītā laika, līdz pat šai dienai, 
strādājot ar bērniem.

Draugi visā pasaulē
Pateicoties EBD apmācībām, kuras notika pro-

jekta ietvaros, man bija iespēja iepazīties un izvei-
dot ciešu draudzību ar brīvprātīgajiem no citām 
Eiropas valstīm, kuri bija tādā pašā situācijā kā es. 
Mēs kopā mēģinājām iepazīt Ungāriju un izprast šo 
interesanto kultūru. Veidojot stipras internacionālas 
draudzības, es ne tikai iemācījos daudz par citu 
valstu kultūru, piemēram, franču, spāņu un vācu, 
bet arī atklāju daudz ko jaunu par sevi. Kopš šīs 
pieredzes es noteikti spēju labāk saprasties ar citu 
kultūru pārstāvjiem un veidot stipras draudzības 
saiknes ar visdažādākajiem cilvēkiem. Arī EBD laikā 

izveidotās draudzības saiknes joprojām pastāv, ik 
pa laikam organizējot kopīgus ceļojumus un uzturot 
savstarpējus kontaktus. Ir patīkami apzināties, ka 
par spīti attālumam un laikam man joprojām visā 
Eiropā un pasaulē ir draugi, uz kuriem var paļauties.

Veidojot internacionālas draudzības gan dzīvojot 
Ungārijā, gan Itālijā, esmu kļuvusi daudz atvērtāka 
un saprotošākā pret citādo un atšķirīgo, vairāk uzti-
cos sev un saviem instinktiem nevis stereotipiem. Šī 
dzīves atklāsme, manuprāt, ir padarījusi manu dzīvi 
daudz bagātāku un, pateicoties tai, nekad nebeigšu 
mācīties un pilnveidot sevi.

Ir pagājuši jau vairāk nekā trīs gadi, kopš mana 
dzīve neatgriezeniski mainījās un man tika dota 
fantastiska iespēja izaicināt sevi, un es to pieņēmu. 
Kopš tā brīža esmu tik daudz iemācījusies un iegu-
vusi – starptautiskus kontaktus un tuvus draugus, 
pieredzi, empātiju un jaunu izpratni pret dažādām 
kultūrām/mentalitātēm, profesionālo izaugsmi un 
nākotnes redzējumu. Atskatoties uz pēdējiem ga-
diem, apbrīnoju savu drosmi stāties pretī tik dau-
dziem izaicinājumiem un spēju tos pārvarēt. Dzīvo-
jot prom no mājām, ātrāk pieaugu, kā arī iemācījos 
atbildīgi izturēties pašai pret savu dzīvi, patiesībā to 
arī izbaudot. 

Tāpēc uzskatu, ka došanās EBD ir fantastisks 
piedzīvojums, izaicinājums, un dzīves mācība vien-
laicīgi. Iedrošinu jebkuru pamēģināt. Ja būsi pietie-
kami drosmīgs un neatlaidīgs šajā procesā, tu mai-
nīsi savu dzīvu uz daudz labāku. 
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Kā radās “Baltijas Reģionālais fonds”? 
Tas notika 2011. gadā. Man bija liela vēlme 

iesais tīties nevalstiskajā sektorā. Protams, bija ie-
spēja sākt darboties kādā jau esošā organizācijā, 
bet man patīk izaicinājumi. Patīk veidot kaut ko 
savu. Nāku no biznesa vides un man bija pieredze 
uzņēmuma veidošanā, plānošanā un darbībā. Tā-
dēļ radās ideja veidot savu organizāciju – lai varu to 

veidot tādu, kādu vēlos. 2011. gadā, kad dibinājām 
organizāciju, man nebija pieredzes nedz nevals-
tiskajā sektorā, nedz jaunatnes jomā, nedz “Eras-
mus+” programmas projektos. Sākām pakāpeniski 
un nu jau esam ļoti aktīvi. 

Kādēļ no biznesa vides izvēlējies pievērsties 
tieši jauniešiem?

Manuprāt, mūsdienās jauniešiem ir daudz grū-
tāk nekā tad, kad es biju jaunietis. Jaunietim jāspēj 
pieņemt daudz lēmumu. Lai mūsdienās viņš būtu 
darba tirgum atbilstošs, prasības ir pavisam citas. 
Redzēju, ka jaunatnes jomā notiek dažādas lietas, 
bet nenotiek tik daudz un aktīvi, kā es to redzēju. 
Reģionos ir daudz spēcīgu jaunatnes jomas organi-
zāciju, kā arī pašvaldības iesaistās jaunatnes jomas 
attīstībā, bet Rīgā situācija ir citādāka. Kad radās 
“Baltijas Reģionālais fonds”, “Erasmus+” program-
mas jaunatnes jomas projektu aktivitāte nebija tik 
liela. Redzam, ka Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūra pēdējos gados daudz ir strādājusi, jo 
arvien vairāk cilvēku zina par šiem projektiem un 
arvien vairāk arī vēlas šos projektus īstenot. Arī mēs 
redzam izmaiņas: ja sākumā bija salīdzinoši grūti 
atrast projektu dalībniekus, tad pašlaik reizēm pat 
ir situācijas, ka uz četrām brīvām vietām saņemam 
vairāk nekā 100 pieteikumu. 

Atskatoties uz aizvadītajiem septiņiem 
gadiem, kā tu redzi, kas ir tās “Baltijas 
Reģionālā fonda” veiksmes atslēgas, kas 
ļāvušas tik veiksmīgi attīstīties?

Tas ir mūsu redzamākais un vērienīgākais pro-
jekts – jauniešu studija “BaMbuss”. Man bija 
sapnis – atvērt jauniešu studiju un pateicoties pro-IN

TE
RV
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BALTIJAS REĢIONĀLAIS FONDS: VIETA, 
KUR TIEKAS DARĪT GRIBOŠI JAUNIEŠI
KINTIJA BULAVA
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
Šķiet, nebūs pārspīlēti teikts, ka “Baltijas Reģionālais fonds” ir nozīmīgs spēlētājs 
jaunatnes jomas attīstīšanā Latvijā. Septiņu gadu pastāvēšanas laikā īstenoti vairāk 
nekā 50 starptautisku un nacionālu projektu, atvērta jauniešu studija “BaMbuss”, di-
bināts NVO TV, rīkotas neskaitāmas apmācības gan jauniešiem, gan jaunatnes jomā 
strādājošajiem. Šoreiz par biedrības dibināšanu un ikdienas dzīvi nevalstiskajā sektorā 
izjautājam “Baltijas Reģionālā fonda” dibinātāju un vadītāju Gintu Salmiņu. 
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jektam, kurš tapa ar Norvēģijas finanšu instrumenta 
atbalstu, tas arī izdevās. “BaMbuss” ir ļoti veicinājis 
“Baltijas Reģionālā fonda” atpazīstamību. Vēl viena 
veiksmes atslēga, protams, ir arī paši jaunieši, kuri 
kļūst par projektu dalībniekiem, kuri gūst starp-
tautisku pieredzi un pēc tam dalās tajā ar saviem 
draugiem, skolasbiedriem un citiem vienaudžiem. 
Biedrības sociālajiem tīkliem ir vairāk nekā 2000 
sekotāju. Gana daudz. Var redzēt, ka tie jaunieši, 
kas nāk uz biedrības organizētajiem pasākumiem, 
viņiem tie tiešām interesē. Un, protams, kolēģi, ar 
kuriem kopā attīstām idejas un īstenojam projektus.

Kā aizrit ikdiena “Baltijas Reģionālajā 
fondā”?

Traki. Juridiski esam nevalstiska organizācija. 
Pati vairāk mūs redzu kā sociālo uzņēmumu, jo jau 
otro gadu jauniešu studijas nodrošināšana ir visno-
taļ dārgs mans hobijs. Jauniešu studija “BaMbuss” 
nesaņem ne valsts, ne pašvaldības finansiālu atbal-
stu. Mēs ļoti daudz strādājam, lai varētu nomaksāt 
visus rēķinus. “Baltijas Reģionālajā fondā” ir divas 
jomas, kurās darbojamies: projekti un saimniecis-
kā darbība. Bez saimnieciskās darbības rezultātā 
gūtajiem ienākumiem nespēsim samaksāt rēķinus 
par “BaMbusa” telpām. Tas ir sociāls uzdevums, 
kuru “Baltijas Reģionālajā fondā” esam izvirzīju-
ši – sniegt jauniešiem iespējas, tostarp nodrošināt  
telpas, kurās satikties, augt zināšanās un dalīties 
pieredzē. Katru gadu īstenojam vairāk nekā 10 pro-
jektu – gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Kat-
ru gadu “Baltijas Reģionālajā fondā” īstenojam arī 
Eiropas Brīvprātīgā darba projektu un jauniešu stu-
dijā darbojas vairāki ārzemju brīvprātīgie. Cenša-
mies arī regulāri īstenot apmācības un “Erasmus+” 
jaunatnes jomas 2. pamatdarbības projektus. Ar 
saimniecisko darbību nodarbojamies, piedāvājot 
NVO TV pakalpojumus (interesanti, ka šis pakalpo-

jums arī ir izaudzis no viena īstenota projekta), kā 
arī organizējam apmācības un seminārus. Jauniešu 
studijas “BaMbuss” vadītāja Līga Siliņa atbild par 
studijas aktivitātēm un brīvprātīgajiem, es vairāk 
par lielajiem stratēģiskajiem projektiem un vispārī-
go biedrības finanšu plūsmu. 

Kā jaunieši atrod “Baltijas Reģionālo fondu”?
Jaunieši stāsta viens otram par to, kas pie mums 

notiek. Kāds bijis pie mums jau agrāk, pagājis kāds 
laiks un viņš atkal atnāk. Protams, informāciju par 
mums atrod arī sociālajos tīklos. 

Kur rodas projektu idejas?
Mums ir tāda šūplādīte. Kad nepieciešams, atve-

ram un ideju paņemam ( jokojas)… Patiesībā idejas 
ir visapkārt. Ar idejām jau ir tā – tajā brīdī, kad rodas 
ideja, vismaz četriem cilvēkiem citviet pasaulē arī šī 
ideja ir radusies. Jautājums tikai, kurš no viņiem vi-
siem to īstenos. Vairāki projekti saistīti ar spēļu kā 
neformālās izglītības metožu radīšanu. Piemēram, 
„8KEYCOM”, kas ir spēles, caur kurām jaunieši piln-
veido savas kompetences. Šobrīd viena no aktuālām 
projektu tēmām mūsu organizācijā ir veselīgs dzīves-
veids – ne tikai veselīga ēšana un fiziskās aktivitā-
tes, bet arī emocionāli veselīgs dzīvesveids. Tikko 
projekta ietvaros esam radījuši praktisku grāmatiņu 
ieradumu maiņai „Qlife”. Man ļoti patīk ideja, kuru arī 
“Baltijas Reģionālajā fondā” ievērojam – “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projektus 

“ Ja sākumā bija salīdzinoši grūti 
atrast projektu dalībniekus, tad 

pašlaik reizēm pat ir situācijas, ka 
uz četrām brīvām vietām saņemam 

vairāk nekā 100 pieteikumu.



Žurnāls JAUNATNE # 55

[ 12 ]

IN
TE

RV
IJA

 

raksta paši jaunieši un mēs viņus atbalstām projektu 
īstenošanā. Mums nesen bija interesanta pieredze – 
iepriekšējās plānošanas vizītē satikās grupu līderi, 
kas īsteno Jauniešu apmaiņas projektu. Maķedoni-
jas grupas līdere bija pārsteigta, ka no mūsu puses 
tik jauna meitene īsteno projektu un pat uzskatīja, 
ka viņa ir par jaunu. Bet tāda nu ir mūsu pieeja, at-
balstam un uzticamies saviem jauniešiem. Man kā 
organizācijas vadītājai ir ļoti svarīgi, kāds ir projektu 
kvalitātes līmenis. Mana pārliecība ir – tu saņem no 
projekta tik, cik tajā ir ieguldīts, to arī mācām jau-
niešiem.  Jaunieši īsteno projektu, bet mēs ar Līgu 
iesaistāmies, lai sniegtu jauniešiem atbalstu vai kādu 
draudzīgu padomu, ja tas nepieciešams. 

Vai šo gadu laikā neesi kādreiz nožēlojusi, ka 
aizgāji no biznesa un darbojies nevalstiskajā 
sektorā?

Nekad! Ja man jautātu, kas ir tas, ar ko lepo-
jos, tad varu teikt, ka esmu ļoti lepna, ka brīdī, kad 
Latvijā sākās  ekonomiskā krīze, man bija drosme 
pieņemt lēmumu mainīt savu dzīvi un  aiziet no 
biznesa. Kad atstāju biznesu, nekad nedomāju, ka 
jaunatnes joma ir tā, kur turpināšu darboties. Tobrīd 
paņēmu pauzi, aizbraucu uz sešiem mēnešiem no 
Latvijas un saliku visu savu dzīvi pa plauktiņiem – 
kas ir tas, kā gribu dzīvot, ko gribu dzīvē darīt. Kad 
atgriezos, neplānoti sanāca iepazīties ar nevalstisko 
jomu. Nevienu brīdi neesmu nožēlojusi, ka veicu tik 
radikālas izmaiņas. Esmu pat ļoti priecīga. 

Jaunieši ir tiešām brīnišķīgi! Nesen lasīju me-
dijos diskusiju, ka uzņēmumi nevar atrast darbi-
niekus, ka jauniešos nav atbildības sajūtas, ka viņi 
grib uzreiz lielu algu… Protams, var skatīties uz 
jauniešiem arī tā. Bet atbildības sajūtas trūkst ne 
tikai jauniešiem. Kad jaunieši sasniedz to brīdi dzī-
vē, kad sāk meklēt savu vietu, viņi sāk domāt, kas 

ir tas unikālais viņa talants, ko viņš var attīstīt un ar 
ko pelnīt algu. Tādā brīdī ir ļoti vērtīgi, ja jaunietim ir 
atbalstoša vide, kurā sevi atrast un pilnveidot. 

Kā palīdzēt tiem jauniešiem, kuri ir mazāk 
aktīvi un mazāk līdzdarbojas?

Jaunietim jāsaprot, ko viņš var gūt, darbojoties 
projektos vai kļūstot par kādas organizācijas brīv-
prātīgo. Ja jaunietis nespēj pats izdomāt, kāds no 
tā labums, viņš nepiedalās un neiesaistās. Šādā 
brīdī ir svarīgi, lai kāds cits jaunietis vai organizā-
cijas pārstāvis pastāsta, dalās ar pieredzi. Un vēl – 
jaunieti iedvesmo citu jauniešu veiksmes stāsti. 
Tajos jādalās. Tas, ar ko sastopos, bieži latviešu 
jauniešiem ir diezgan zema pašapziņa. Viņi šaubās, 
piemēram, par savu angļu valodu. Viņi runā ļoti labi, 
bet vienalga uztraucas, vai tā būs pietiekoša starp-
tautiskiem projektiem. Jauniešus nepieciešams 
iedrošināt – ka katrs var, ka katram izdosies, ka 
katram jākļūst par savas dzīves saimniekiem. Izglī-
tības sistēma mums saka, ka kļūdīties ir slikti. Bet 
kļūdas ir labs veids, kā mācīties, kā tās analizēt un 
iet uz priekšu. Es ticu latviešu jauniešiem. Viņi var 
ļoti daudz izdarīt.

Ko tu vēlētu 2018. gadā gan jauniešiem, gan 
jaunatnes jomā strādājošajiem?

Jauniešiem – būt drošākiem un gudrākiem. 
Drošākiem savās izvēlēs. Gudrākiem saskatīt, kas 
apkārt notiek, tad pieņemt savus lēmumus, uz-
drīkstēties un darīt.

Jaunatnes darbiniekiem vēlu atrast laika, lai 
padomātu arī par sevi, lai palutinātu sevi. Jaunat-
nes darbā strādājošie bieži vien strādā gan darba 
dienu vakaros, gan brīvdienās. Tas paņem daudz 
enerģijas, tādēļ jāatrod laiks arī katram pašam sevi 
palutināt un atpūsties. 

Lai mums un arī Latvijai brīnišķīgs gads! 
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pašvaldībās, kurās veicināja pašvaldību izpratni par 
jaunatnes politikas veidošanu ilgtermiņā un sniedza 
atbalstu darba ar jaunatni plānošanas dokumentu 
izstrādē. Apmācības notika divos posmos, un ta-
jās piedalījās 17 dažādu pašvaldību jaunatnes lietu 
speciālistu/jaunatnes darbinieku. Vērtējot 2017. 
gadā sasniegto, redzam, ka sekmes dažādās ilg-
termiņa projektā iesaistītajās pašvaldībās bijušas 
dažādas. Bet ir patiess gandarījums redzēt, ka 
pašvaldības spērušas lielus soļus pretī darba ar 
jaunatni uzlabošanai. Piemēram, uzsākot projektu, 
Auces novada pašvaldībā nebija izveidota jaunatnes 
darbinieka vai jaunatnes lietu speciālista amata vie-
ta. Pateicoties dalībai šajā projektā, dalībniekiem ir 
radusies izpratne un iegūtas zināšanas par jomu un 
tās nozīmīgumu, ir izdevies izskaidrot un pamatot 
vietējiem lēmuma pieņēmējiem nepieciešamību 
pēc atsevišķas vakances. Rezultātā pašvaldības 
2018. gada budžetā ir paredzēti finanšu līdzekļi 
šādas amata vietas izveidošanai. Valmieras pilsē-
tā nav definēts, kas ir darbs ar jaunatni un kā tas 
iekļaujas pašvaldības kopējā attīstības plānā. Līdz 
šim visas aktivitātes, kuras veiktas ar bērniem un 
jauniešiem, tika kvalificētas kā interešu izglītība. 
Pateicoties dalībai projektā un tajā gūtajām zinā-
šanām un citu pašvaldību pieredzei, ir radusies 
iespēja pamatot vietējiem lēmumu pieņēmējiem, 
kāpēc ir svarīgi nodalīt jaunatnes jomu kā atsevišķu 
un patstāvīgu un iekļaut to kā vienu no prioritātēm 
kopējā attīstības plānā. 

Tā kā ilgtermiņa projekts ilgs līdz 2019. gada 
pavasarim, JSPA turpinās iesākto darbu, iesaistot  
aktivitātēs vēl vairāk pašvaldību un jaunatnes jo-
mas ekspertu. 
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2017. gada sākumā tika uzsākts Eiropas līmeņa 
ilgtermiņa projekts “Europe Goes Local: Supporting 
Youth Work in Municipal Level”, kurā JSPA sniedz 
individuālu atbalstu septiņām  Latvijas pašvaldī-
bām, lai tajās veicinātu darba ar jaunatni kvalitatīvu 
ieviešanu. Projektā ir iesaistījušās Auces novada 
pašvaldība, Brocēnu novada pašvaldība, Dundagas 
novada pašvaldība, Kocēnu novada pašvaldība, 
Limbažu novada pašvaldība, Saulkrastu novada 
pašvaldība un Valmieras pilsēta. 

2017. gadā JSPA ilgtermiņa projekta laikā orga-
nizēja: nacionālas apmācības, piesaistot dažādus 
jomas ekspertus un praktiķus; individuālas mentora 
konsultācijas vietējā darba ar jaunatni darba plānu 
izstrādē; vairākas pieredzes apmaiņas tikšanās 
starp projektā iesaistītajām pašvaldībām; piedalījās 
starptautiskā konferencē Slovēnijā, lai noskaidrotu, 
kādi izaicinājumi darbā ar jaunatni ir citās Eiropas 
valstīs; kā arī JSPA sniedza iespēju pašvaldību 
pārstāvjiem, kuri šogad iesaistījušies ilgtermiņa 
projektā, piedalīties vairākās starptautiskās apmā-
cībās Eiropā.

Papildus ilgtermiņa projektam JSPA 2017. gadā 
no jūnija līdz oktobrim īstenoja nacionālās apmā-
cības par stratēģiju izstrādi darbam ar jaunatni 

ILGTERMIŅA PROJEKTĀ “JAUNATNES DARBA 
KVALITĀTES CELŠANA SAVĀ PAŠVALDĪBĀ” 
PIRMAIS GADS AIZVADĪTS VEIKSMĪGI
AGNESE LORENCE
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Lai sasniegtu Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2016.–2020. gadam mērķus un 
uzdevumus jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra (JSPA) visa 2017. gada garumā sniedza atbalstu pašvaldībām darba ar jau-
natni stiprināšanai un kvalitātes celšanai vietējā līmenī. 
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“ Pateicoties dalībai projektā un tajā 
gūtajām zināšanām un citu pašvaldību 
pieredzei, ir radusies iespēja pamatot 

vietējiem lēmumu pieņēmējiem, 
kāpēc ir svarīgi nodalīt jaunatnes 
jomu kā atsevišķu un patstāvīgu.



Žurnāls JAUNATNE # 55

[ 14 ]

Šobrīd, atskatoties uz vairāk nekā 15 “Eras-
mus+” mobilitātes projektiem, kuros esmu pieda-
lījusies dažādās lomās, varu teikt, ka tā ir iespēja 
praktiski katram jaunietim ne tikai iesaistīties “Eras-
mus+” programmas izvirzīto problēmu risināšanā, 
bet iesaistīties pavisam cita veida mācīšanās un 
attīstīšanās procesā. 

Jauniešu apmaiņas projekti: ko tajos var 
iegūt?

Apmaiņā tu satiec daudz dažādus cilvēkus, daži 
ir klusi un kautrīgi, kā, piemēram, es pati pirmajos 
projektos. Daži uztur pozitīvo noti un spēj sasmīdi-
nāt visu grupu. Kāds būs projekta mīļuma gariņš, 
kāds, kā, piemēram, pats projekta organizators, 
būs tas, kas ieguldīs visu savu enerģiju un nodro-
šinās, lai viss notiktu pēc iespējas labāk, izmēģi-
nās savas balss spēkus, lai sasauktu visus laikā uz 
aktivitātēm. 

Šī ir tā atmosfēra, kas projektiem piešķir savu 
burvību un tajā pašā laikā īsteno Eiropas moto “Vie-
noti dažādībā” tā vistiešākajā izpausmē.

Apmaiņas projekti ir tā vieta, kur tu iepazīsti kul-
tūras un tajā pašā laikā – atšķirības un dažādās 
tradīcijas, gūstot daudz plašāku skatījumu un apzi-
ņu, ka mums ir daudz kā kopīga ar pilnīgi svešiem 
cilvēkiem.

Galvenokārt, tas ir notikums, kas iedvesmo jau-
niešus sākt darīt vairāk, iesaistīties un attīstīties vēl 
un vēl.

Apmācību kursi: kādēļ piedalīties?
Apmācībās tev tiek dota iespēja iepazīt kādu 

tēmu daudz padziļinātāk, meklēt risinājumus un 
atbildes. Šo projektu burvība parādās tajā, ka ir 
ļoti daudzi cilvēki, kas ieinteresēti vienā tēmā, taču, 
iespējams, no dažādiem aspektiem. Tāpēc arī da-
lībnieku pieredzes dažādība ir tik vērtīga, jo ļauj ap-
lūkot tēmu no pilnīgi dažādiem skatpunktiem un arī, 
īstenojot projektu pēc iespējas veiksmīgāk, noder 
ikkatra dažādās zināšanas. 

Eiropas Brīvprātīgais darbs – patiešām lie-
lākais dzīves izaicinājums?
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KOPĀ AR “ERASMUS+” PROGRAMMU 
PRETĪ SAVAI NĀKOTNES PROFESIJAI 
UN ALGOTAM DARBAM
JANA JANAITE
“Erasmus+” 30-gades vēstnese
Kā viens no spontānākajiem lēmumiem izrādījās par vienu no veiksmīgākajiem lēmu-
miem? Stāsts sākās 2013. gada novembrī, kad, kā jau daudzi jaunieši, devos savā 
pirmajā “Erasmus+” projektā. Taču tam visam klāt pievienojās fakts, ka iepriekš pat 
īsti nebiju dzirdējusi par tādu “Erasmus+”, nedz arī zināju Jauniešu apmaiņu, kur nu 
vēl, uz kurieni es dodos šajā novembra rītā, sēžot autobusā uz Tartu, Igaunijā. Kā izrā-
dījās, tas bija sākums kaut kam lielam, pavisam jaunam un noteikti neaizmirstamam.
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Eiropas Brīvprātīgais darbs (EBD) ir viena no 
lieliskākajām pieredzēm, to atzīst lielākā daļa brīv-
prātīgo, kas arī labprāt to darītu atkal. EBD laikā tu 
iepazīsti sevi pilnībā no citas puses, iepazīsti jaunu 
kultūru un sabiedrību, ne divu nedēļu, ne mēneša 
laikā, bet 10 līdz 12 mēnešu garumā. EBD ir arī izai-
cinājums, taču tā “pievienotā vērtība” un izaugsme, 
ko iegūsti, ir neizmērāma un tā noteikti paver daudz 
plašāku skatījumu uz dzīvi un to, ko vēlies turpmāk 
darīt. Tas viennozīmīgi ir viens no aizraujošākajiem 
mācību gadiem, ko var iedomāties, un tajā pašā lai-
kā pieejams katram jaunietim.

“Erasmus+” studentu mobilitāte – arī tā ir 
lieliska iespēja!

“Erasmus” semestris vai pilns mācību gads ir 
pieejams tikai studiju procesā iesaistītajiem, taču, 
tas līdzīgi kā EBD ļauj augt un attīstīties pavisam 
citādā vidē. “Erasmus” studijās pavadītais laiks no-
zīmē arī izmēģināt sevi “pieaugušo” dzīvē, jo nav 
noslēpums, ka liela daļa studentu studiju laikā ir da-
žādos veidos atkarīgi no vecākiem. Taču šoreiz tev 
ir iespēja ne tikai mācīties citā universitātē, bet arī 
iemācīties plānot savu budžetu, tikt galā ar sadzīves 
jautājumiem, uzņemties pilnu atbildību pašam par 
sevi un savu dzīvi. Arī atmiņas, ko “Erasmus” stu-
denti izveido, ir absolūti unikāls piedzīvojums, kas 
noteikti ir vienreiz dzīvē izbaudāms, kas izveido īpa-
šu saikni ar “Erasmus” laikā iegūtajiem draugiem.

Neizmanot “Erasmus+” iespējas var katrs, taču 
dažkārt ir jāuzdrošinās un jāizmanto mums dotais 
un jāgūst pieredze, kas sekos mums līdzi nākotnē. 
Par to, cik daudz pozitīvu atmiņu tu iegūsi, un kā tev 
izvērtīsies projekts uz visiem 100 %, – par to esi at-
bildīgs tikai un vienīgi tu pats. Šī pievienotā vērtība 
rodas ikreiz, kad tu izdomā, ka ir laiks iesaistīties un 
doties projektā. Taču vislielāko vērtību iegūsi tieši 

piedaloties, iesaistoties, klausoties un izsakot savu 
viedokli. 

Kā kļūt par “Erasmus+” programmas jau-
natnes projektu dalībnieku?

1. variants: 
Iesaistīties kādā nevalstiskajā organizācijā, 

skolas pašpārvaldē vai Bērnu un jauniešu centrā, 
kopā ar domubiedriem izstrādāt kopīgu ideju, kuru 
vēlētos īstenot starptautiskā projektā, rakstīt pro-
jektu pieteikumu, iesniegt to JSPA (projektu pietei-
kumu iesniegšana notiek tiešsaistē) un sākt īstenot 
projektu.

2. variants:. 
Meklēt jau citu izstrādātus “Erasmus+” jaunat-

nes jomas projektus. Tos var atrast sociālajos tīk-
los, biedrību, valsts/pašvaldības iestāžu tīmekļu 
vietnēs, kā arī JSPA tīmekļa vietnē, iepazīstoties ar 
apstiprināto projektu sarakstu: http://jaunatne.gov.
lv/lv/erasmus/konkursu-rezultati 
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Kāpēc šāda tēma? Lai arī nevalstiskajā un izglī-
tības sfērā strādājošie kļūst arvien aktīvāki savās 
komunikācijas aktivitātēs, mūsu aizņemtā telpa 
publiskajā komunikācijā salīdzinājumā ar biznesa 
organizācijām ir niecīga, turklāt lielajiem medijiem 
nav sevišķi interesanti neformālās izglītības vai jau-
natnes darba stāsti, jo tiem trūkst sensacionalitātes 
un citu kvalitāšu, kas parasti piesaista žurnālistu 
uzmanību. Dzīvojam pasaulē, kur uztveri un kārtību 
lielā mērā nosaka vērtības un normas, kas rosina 
vairāk patērēt un mazāk domāt. Tas ir liels izaici-
nājums – atrast veidu, kā konkurēt ar korporatīvās 
pasaules vēstījumiem, kā uzrunāt jauniešus un kā 
pārliecināt viņus, ka tādas tēmas kā, piemēram, 
nevienlīdzība, sociālā netaisnība vai klimata pār-
maiņas nav mazāk svarīgas par zīmolu precēm vai 
iespaidīgu dzīves stilu.

Šis izaicinājums bija viena no galvenajām apmā-
cību kursa “Brand New You” tēmām, 30 jaunatnes 
darbiniekiem, nevalstisko organizāciju un apmācību 

vadītājiem no 13 valstīm izzinot, kā darbs ar sevi 
kā zīmolu var palīdzēt efektīvāk komunicēt un gūt 
lielāku sabiedrības izpratni un atbalstu. Darbs ar 
sevi kā zīmolu piedāvā arī neierastu pieeju savas 
izaugsmes veicināšanai, līdz ar to pat nav svarīgi, 
vai gala rezultātā kļūstam zināmi un populāri – pie-
tiek ar atbildēm uz savai tālākai izaugsmei svarī-
giem jautājumiem. Galu galā zīmols jau ir katram 
no mums, jautājums vien – vai gribam atstāt tā 
veidošanu nejaušību un citu cilvēku ziņā, vai tomēr 
apzināti un stratēģiski to veidot paši.

Kursa dalībnieki apguva personiskā zīmola vei-
došanas paņēmienus un principus, radīja pamata 
struktūru savam personiskajam zīmolam un tā ko-
munikācijas stratēģijai, vienlaikus mācoties meto-
des, ko pašiem izmantot darbā ar jauniešiem, lai 
veicinātu viņu uzņēmējspēju un nodarbinātību.

Zīmolvedība parasti saistās ar rūpīgi izkalku-
lēta un iespaidīga tēla veidošanu, kas ne vienmēr 
ir patiess.Projektā īpašu uzsvaru likām uz sevis JA
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ZĪMOLVEDĪBA JAUNATNES DARBINIEKIEM
INESE PRIEDĪTE
Neformālās izglītības apmācību vadītāja
Šī gada maija beigās biedrībā “Piepildīto sapņu istaba” uzņēmām ar programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu organizētu starptautisku apmācību kursu par 
personiskā zīmola veidošanu “Brand New You”. 
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izzināšanu un autentiskumu, lai katra dalībnieka 
radītais tēls atspoguļotu viņa patieso būtību un 
spējas  – pasaule jau tāpat ir pietiekami sarežģīta, 
kāpēc sarežģīt savu ikdienu, mēģinot būt par kaut 
ko, kas tu neesi? Tādējādi dalībnieki meklēja sevī 
unikālas prasmju, talantu un pieredzes kombināci-
jas, kas atšķirtu viņus no citiem ar līdzīgu izglītību un 
darba pieredzi. Viens no grūtākajiem uzdevumiem, 
taču arī svarīgākajiem, bija savas misijas un vīzijas, 
kā arī sava vēstījuma formulēšana. 

Kas no tā visa sanāca? Marta no Polijas saka: 
“Apmācību rezultātā esmu guvusi lielāku pārliecību 
par savām prasmēm, talantiem un aizraušanos, par 
profesionālo ceļu, kuru vēlos turpināt, un arī lielāku 
skaidrību par savu lomu organizācijā, kā arī – kā 
to attīstīt. Kad izdevās skaidri formulēt savu vīziju 
un misiju, man bija liela motivācija radīt tādu pašu 
iespēju kolēģiem organizācijā. Domāju, ka organi-
zācijai būs liels ieguvums, ja mēs visi labāk sapratī-
sim, kādā virzienā vēlamies izmantot savu enerģiju 
un kas ir tie darbi, ko labāk nodot citiem vai vien-
kārši vairs nedarīt.”

“Ieguvu jaunas zināšanas arī par personiskā 
zīmola veidošanu, par personisko izaugsmi, iedves-
mojos no labiem piemēriem, apguvu jaunas meto-

des un esmu mainījusi savu attieksmi – kļuvusi pro-
aktīvāka un vairāk gatava nebaidīties un vienkārši 
darīt to, par ko sapņoju,” stāsta Terje no Igaunijas.

Roberts no Lietuvas skaidro, ka esot atklājis, 
“cik radošs varu kļūt, kad apkārt ir radoši cilvēki 
un relaksējoša vide. Esmu sapratis, kuras profesio-
nālās prasmes vēl jāuzlabo. Šķiet, mazliet vairāk 
uzticos autentiskajam sev, kā arī spēju vairāk būt 
es pats, kad stāstu par savu darbu citiem.”

Kursa programmu vadīja četri dažādos zīmolve-
dības aspektos un atšķirīgās mācīšanas metodēs 
specializējušies apmācību vadītāji; līdz ar to pro-
jekts sniedza lielisku iespēju dalībniekiem un orga-
nizācijām pieredzēt daudzveidīgu darba procesu un 
radīt pašiem savu pieeju savas profesionālās izaug-
smes veicināšanai. Laikmetā, kad ikvienam ir 
iespē ja sasniegt miljoniem cilvēku ar sociālo mediju 
starpniecību, personiskā zīmola veidošana, mūsu-
prāt, ir viens no interesantākajiem un praktiski no-
derīgākajiem veidiem, kā plānot un veidot savu 
karjeru. Šis projekts mūs ir iedvesmojis turpināt rī-
kot mācības par personiskā zīmola veidošanu, iz-
mantojot gūto pieredzi un zināšanas tālāku apmācī-
bu konceptu izstrādei. 
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Rēzeknes novada pašvaldībā…
Programmas vadītāja Lilija Šodnaka no Rēzek-

nes novada pašvaldības informēja, ka projekta ie-
tvaros gada laikā ir izveidojusies veiksmīga sadarbī-
ba ar sociālo dienestu, pagastu pašvaldību pārvalžu 
vadītājiem, jauniešu centriem, kā arī tiek rīkotas 
tikšanās ar Rēzeknes augstskolas komitejas pār-
stāvjiem. Pašlaik projektā iesaistīti jau 43 jaunieši, 
no kuriem 34 ir veiksmīgi pabeiguši individuālo pa-

sākumu programmu (IPP). Projektā iesaistītie jau-
nieši pārsvarā ir vecumā no 23 līdz 25 gadiem. Lai 
informētu jauniešus par pasākumu, tika izstrādāta 
informatīva afiša, kas tika izvietota jauniešu centrā, 
medicīniskās iestādēs un kultūras namā. L. Šodna-
ka atzīst, ka visveiksmīgāk informācija tiek nodota, 
ja projektā iesaistītais jaunietis pats informē citus 
jauniešus. Ļoti lielu palīdzību sniedz mentori – vai-
rāki no viņiem paši strādā jauniešu centros un ļoti 
aktīvi projektā iesaista jauniešus. Rēzeknes novada 
pašvaldībā jaunieši ir motivēti iesaistīties projektā, 
jo tie, kas jau pabeiguši projektu, dalās savā pie-
redzē ar citiem. 

Auces novada pašvaldībā…
Auces novada pašvaldībā gada laikā projektos 

iesaistījušies 17 jaunieši, no kuriem 16 veiksmīgi 
pabeiguši IPP, kas, kā saka programmu vadītāja 
Anita Segliņa, tādam mazam novadam ir liels skaits. 
Katrā novadā situācija ir atšķirīga. Pateicoties men-“P
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PROJEKTS “PROTI UN DARI!” KĀ 
ATSPĒRIENA PUNKTS CEĻĀ UZ 
JAUNIEŠU MĒRĶU SASNIEGŠANU
INTA LAGZDIŅA
JSPA Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
21. un 22. septembrī projekta “PROTI un DARI!” ietvaros tika rīkots pieredzes apmai-
ņas pasākums programmu vadītājiem, mentoriem un projekta ieviešanā iesaistītajiem 
pašvaldību speciālistiem. Divu dienu pasākumā piedalījās 97 dalībnieki no 40 pašval-
dībām. Pasākuma laikā pašvaldībām bija iespēja uzzināt par jaunumiem projektā, kā 
arī vienam ar otru dalīties savā pieredzē. 
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toriem, IPP tiek veiksmīgi realizētas, jaunieši tajās 
iegūst daudz ko jaunu un noderīgu. Katra IPP tiek 
veidota, galvenokārt, balstoties uz paša jaunieša 
interesēm. Pēc tam tiek piemeklēti un piedāvāti 
dažādi piemērotākie aktivitāšu varianti. Piemēram, 
iesaistot projektā puišus, tiek domāts par konkrē-
ta amata apgūšanu. Savukārt, projektā iesaistītās 
meitenes lielākoties ir jaunās māmiņas. Plānojot 
IPP, prioritāras ir tādas aktivitātes, kas palīdz viņām 
atgriezties sabiedriskajā dzīvē pēc bērnu kopšanas 
perioda. Auces novada pašvaldībā projekta īsteno-
tāji novērojuši vienotu tendenci – praktiski visiem 
jauniešiem, kuri iesaistās projektā, trūkst prasmes 
sagatavot savu CV, motivācijas vēstuli, atrast sev 
noderīgu informāciju, nodefinēt savas dzīves mēr-
ķus, arī apzināties savas spējas. Šīs pamatprasmes 
tiek izkoptas projekta norises laikā. A.Segliņa uz-
sver, ka svarīgi ir sekot, lai jaunietis arī pēc projekta 
beigām iesaistās dažādās sabiedriskās aktivitātēs. 

Stopiņu novada pašvaldībā…
Programmu vadītāja Aija Šibajeva informēja, ka 

Stopiņu novada pašvaldībā projekta īstenošanā ir 
sava specifika, jo tuvu ir Rīga. Tāpēc par galveno 
mērķi gandrīz visiem jauniešiem ir noteikta iesais-
tīšanās darba tirgū. Izvērtējot kopējo situāciju paš-
valdībā, uzsvars tika likts uz jauno māmiņu piesaisti 

projektam. Viņām tika organizētas dažādas nodar-
bības, kas attīsta zināšanas un praktiskās iemaņas. 
Jaunieši savā starpā informē viens otru par projektā 
iegūto, – tas ir īpaši vērtīgs informācijas nodošanas 

veids. Liels uzsvars Stopiņu novadā tiek likts uz ra-
došajām nodarbībām. A.Šibajeva projekta “PROTI 
un DARI!” pieredzes apmaiņas pasākumā visiem 
klātesošajiem izrādīja jauniešu sagatavotos darbus, 
bija sagatavojusi arī foto prezentāciju – atskaiti par 
ikdienas darbu ar jauniešiem un viņu radošajiem 
panākumiem. 

Siguldas novada pašvaldībā…
Par veiksmīgu darbu ar jauniešiem informēja 

programmu vadītāja Ilze Vilciņa no Siguldas nova-
da pašvaldības. Kā šajā novadā jaunieši uzzina par 
projekta “PROTI un DARI!” iespējām? Lielākoties ar 
sociālo tīklu starpniecību. Siguldas novada pašval-
dībai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar No-
darbinātības Valsts aģentūru. Tā izsniedz jauniešu 
sarakstus, tādējādi projektā iesaistītajiem ir vieglāk 
apzināt konkrēto projekta mērķa grupu. Otrs ļoti 

“ Lai informētu jauniešus par 
pasākumu, tika izstrādāta informatīva 

afiša, kas tika izvietota jauniešu centrā, 
medicīniskās iestādēs un kultūras namā.
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nozīmīgs projekta atbalsta moments – Siguldas 
novada pašvaldībā ir ļoti atsaucīgi uzņēmēji. Iesais-
tot projektā vienu jaunieti, tas pēc tam pats uzru-
nā citus, aicina iesaistīties. Tādējādi projekta laikā 
tiek dotas ne tikai zināšanas un praktiska pieredze 
konkrētā jomā, bet arī atklātas jaunieša spējas un 
motivācija strādāt un pēc projekta beigām iegūt 
pastāvīgu darbu. Sadarbību ar projekta “PROTI un 
DARI!” īstenotājiem Siguldas novada pašvaldībā vē-
las izveidot arī probācijas dienests. 

mos, iestājas skolā un iegūst vai turpina izglītību. 
Ilga Morozova norāda, ka pašlaik novadā ir tik liela 
interese par projektu, ka pašvaldība izsver domu par 
papildu programmu vadītāju un mentoru piesaisti. 

Jelgavas pilsētas pašvaldībā…
Projekta sākums Jelgavas pilsētas pašvaldībā 

bija interesants un sarežģīts, jo pirmie iesaistītie 
jaunieši bija ar īpašām vajadzībām, un IPP tika 
veidotas uz sešiem mēnešiem. Kā pastāstīja pro-
grammu vadītāja Dace Ekša, Jelgavas pilsētas paš-
valdībā ir tāda pieeja, ka pirmajā mēnesī jaunietim 
netiek piedāvāti kursi, jo sākumā ieplāno vizītes pie 
karjeras konsultanta. Šāda pieeja ir tādēļ, ka jau-
nieši bieži maina savas domas. 

Kā pozitīvo projekta piemēru D.Ekša min jau-
nieti, kura ir nodibinājusi savu uzņēmumu un pati 
tagad iesaka citiem jauniešiem piedalīties projek-
tā “PROTI un DARI!”, ar to gūstot labu atspērienu 
kaut kā jauna uzsākšanai. Svarīgi, lai jaunietis pro-
jekta laikā atplauktu, noticētu saviem spēkiem, lai 
saskatītu savu nozīmīgumu un svarīgumu. Pozitīvi 
tiek vērtēts pašvaldībā izdotais rīkojums, ka visām 
pašvaldības iestādēm ir jāsadarbojas ar projekta 
“PROTI un DARI!” īstenotājiem, tādējādi jauniešiem 
sniedzot plašu aktivitāšu klāstu. D.Ekša uzskata, 
ka jaunietim ir svarīgi iegūt praktiskas iemaņas. 
Tādēļ Jelgavas pilsētas pašvaldība piedāvā apmek-
lēt meistarklases, kas bieži ir bez maksas. D.Ekša 
aicina šādu iespēju izmantot arī citu pašvaldību 
pārstāvjiem.

“ Pozitīvi tiek vērtēts pašvaldībā izdotais 
rīkojums, ka visām pašvaldības iestādēm 

ir jāsadarbojas ar projekta “PROTI un 
DARI!” īstenotājiem, tādējādi jauniešiem 

sniedzot plašu aktivitāšu klāstu.

Viļānu novada pašvaldībā…
Programmu vadītāja un mentore Ilga Morozova 

informēja, ka Viļānu novada pašvaldībā projektam 
“PROTI un DARI!” visgrūtāk bija atrast pirmos trīs 
jauniešus. Pēc tam mērķa grupas jaunieši par pro-
jektu interesēties sāka paši. IPP tiek noslēgtas ar 
pozitīviem rezultātiem – jaunieši sāk strādāt algotu 
darbu (pirms tam apmeklējot neformālās izglītības 
kursus, kuru ietvaros iegūtas, piemēram, krūm-
grieža, motorzāģa operatora, autokrāvēja vadītāja, 
elektrokrāvēja vadītāja apliecības), iesaistās NVA 
īstenotajos Jauniešu garantijas projekta pasāku-
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Ventspils pilsētas pašvaldībā…
Kā pastāstīja programmu vadītāja Helēna Koha 

un mentore Unda Egendorfa, Ventspilī projektā ir 
iesaistīti ne tikai programmu vadītāji un mentori, 
bet arī projekta koordinators. Ventspils pašval-
dībā ir noslēgts deleģējuma līgums ar Ventspils 
jauniešu domi par projekta ieviešanu. Veiksmīgi 
atrasta darba pieeja, kas tiek pielāgota katram 
jaunietim – programmu vadītājs izzina jaunieša 
vēlmes un iespējas un tad tiek izveidota IPP, kas 
pēc tam tiek pārrunāta arī ar pašu jaunieti. Viņam 
tiek dota iespēja savā IPP mainīt kādas nianses 
pēc paša vēlēšanās. Pamatprincipi IPP izveidē ir 
vieni – katram jaunietim tiek izveidots pasākumu 
plāns, kas ir sadalīts pa dienām un stundām, 
lai pats varētu sekot līdzi savām aktivitātēm, un 
saprast, kad kas ir jāapmeklē. Ventspils pašval-
dībā ir izveidots video rullītis, kurā jaunieši tiek 
uzrunāti piedalīties projektā, izgatavoti arī izdales 
materiāli, afišas, pielāgotas tieši jauniešiem – tās 

tiek izvietotas sabiedriskajā transportā un dažā-
dās iestādēs. 

Ņemot vērā situācijas dažādību darbā ar jau-
niešiem, katrā pašvaldībā tiek pielietotas atšķirīgas 
metodes, bet katra darbība ir rezultatīva un mērķis 
tiek sasniegts. Iesaistot jaunieti projektā “PROTI un 
DARI!”, būtiskākais ieguvums ir pieredze, ticība sev 
un piederības sajūta apkārtējai sabiedrībai.

“Jebkuras durvis, pie kurām tiek klauvēts, tiek 
atvērtas jauniešiem, kuri vēlas iesaistīties projektā 
“PROTI un DARI!”.” 

“ Jebkuras durvis, pie kurām 
tiek klauvēts, tiek atvērtas 

jauniešiem, kuri vēlas iesaistīties 
projektā “PROTI un DARI!”..
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“Nacionālo eTwinning balvu 2017” nacionālo 
projektu kategorijā ieguva Ventspils Valsts 1. ģim-
nāzijas projekts “Tukšu salmu kulšana”, kas īste-
nots sadarbībā ar Olaines 1. vidusskolu. “Nacionālo 
eTwinning balvu 2017” starptautisko projektu ka-
tegorijā ieguva Privātās vidusskolas “Klasika” pro-
jekts “ICT WORLD 2017”. Skatītāju balvu ieguva Si-
guldas pilsētas vidusskolas projekts “Youth through 
camera”.

Programmēšana un 3D
Privātās vidusskolas “Klasika” projektā “ICT 

WORLD 2017” skolēni nopietni pievērsās prog-
rammēšanas apgūšanai. Skolēni no sešām valstīm 
kopā veidoja dažādas spēles. Lai tās sagatavotu, 
izmantota Scratch programmēšanas vide. Tika iz-
veidotas 6 spēles, katrai no tām 6 līmeņi, katru no 
tiem bija izveidojuši citas valsts skolēni. Uzdevums 
bija saglabāt spēles pamatprincipus, bet izveidot 
mazliet grūtāku līmeni. Paralēli darbam skolēni ap-

guva dažādas IKT un matemātikas prasmes. Pro-
jekta laikā tika piesaistīts atbalsts no uzņēmuma 
“Baltic 3D”, ar kura palīdzību skolēni apguva 3D 
modelēšanas un printēšanas pamatus, kā arī varēja 
redzēt 3D printera darbību procesā. Projekts ieguva 
arī speciālo uzņēmuma “Learn IT” balvu “Oriģinā-
lākais informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
projekts”. Balvā skola saņēma Makey makey robotu 
un iespēju apgūt nodarbības par tā izmantošanu 
mācību procesā.

Vai politiķi kuļ tukšus salmus?
Projektā “Tukšu salmu kulšana” skolēni ana-

lizēja Ventspils pilsētas un Olaines novada 2017. 
gada pašvaldību vēlēšanām pieteikto politisko par-
tiju programmas. Skolēni izvirzīja efektīvas politis-
kās partijas programmas kritērijus un, izmantojot 
tos, izvērtēja partiju esošās programmas. Skolēni 
sniedza savu atzinumu, vai kritēriji tiek izpildīti vai 
gluži otrādi – ignorēti. Viņi pamatoja savu viedok-ET
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LABĀKIE ETWINNING SKOLU 
SADARBĪBAS PROJEKTI – RĪGĀ, 
VENTSPILĪ UN OLAINĒ
BAIBA SUSEJA
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning 
ietvaros 7. oktobrī Rīgā, Spīķeru koncertzālē rīkoja Nacionālo eTwinning konferenci, 
kurā apbalvoja konkursa “Nacionālā eTwinning balva 2017” uzvarētājus. 
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li ar konkrētiem faktiem un piemēriem no partiju 
programmās iekļautās informācijas. Tāpat skolēni 
argumentēja, kāpēc viņi ieteiktu vai neieteiktu vē-
lētājiem balsot par katru no politiskajām partijām. 
Projekta iesniedzējs – Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 
direktora vietnieks Oskars Kaulēns saņēma Vents-
pils pilsētas domes izglītības pārvaldes atzinību par 
veiksmīgu skolēnu iesaistīšanu projektā.

Ieskaties jauniešu problēmās
Siguldas pilsētas vidusskolas projektā “Youth 

through camera” skolēni papildināja audzināšanas 
stundu aktuālās tēmas ar angļu valodas stundās 
apgūstamajām zināšanām. Projekta sākumā sko-
lēni diskutēja par dažādām jauniešiem raksturī-
gām problēmām, aplūkojot tās caur dalībvalstu 
dokumentālo vai mākslas kino prizmu. Piemēram, 
latvieši projekta partneriem piedāvāja noskatīties 
un analizēt pašmāju titulēto filmu “Modris”. Pro-
jekta gaitā skolēni veidoja arī savu scenāriju un 
režisēja kopīgu filmu. Gala rezultātā tika izveido-
ta drūma, bet aktuāla filma par skolēnu ikdienas 
sajūtām, sociālajām problēmām un motivāciju 
mācīties.

Šogad konkursa “Nacionālā eTwinning bal-
va 2017” finālā iekļuva 1 nacionāla mēroga un 5 
starptautiskie skolu sadarbības projekti, kas pār-
stāv dažādus mācību priekšmetus un skolēnu ve-
cuma grupas.

Finālistu saraksts
Konkursā vērtē ne tikai to, kā projekts integrēts 

mācību saturā, bet arī, cik daudz skolēnu iesaistīti 
projekta plānošanā, kā notikusi komunikācija un 
sadarbība ar citiem projekta partneriem, kā projek-
tā jēgpilni izmantotas informācijas un komunikāci-
jas tehnoloģijas, cik veiksmīgi sasniegts plānotais 
rezultāts.

Konkursa balvas
No katra finālā pieteiktā projekta vienam iesais-

tītajam skolotājam (starptautisko projektu kategori-
jā) un 2 projekta partneriem (nacionālo projektu 
kategorijā) tika piešķirts apbalvojums – apmaksāta 
dalība eTwinning ikgadējā Eiropas konferencē no 
25. līdz 28. oktobrim Maltā, kur piedalījās vairāk 
nekā 500 eTwinning skolotāju no visas Eiropas. Tā-
pat oktobrī un novembrī katru fināla projekta skolu 
apciemoja “ZinOO”, lai skolēniem novadītu aizraujo-
šas dabaszinību nodarbības un eksperimentus. 
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Šo projektu ietvaros pašvaldībām bija iespēja iz-
vēlēties kādu no jaunatnes darba jomām un īstenot 
dažādas aktivitātes tās tālākai pilnveidošanai vai 
attīstībai. Projektos pašvaldības:
`` attīstīja jaunatnes darbu pagastos, piemēram, 

apzinot pagastu jauniešu vajadzības, piesaistot 
un apmācot jaunatnes darba koordinatorus, or-
ganizējot forumus par novada sadarbības tīkla 
attīstību efektīvai jaunatnes darba īstenošanai;
`` izveidoja vai pilnveidoja jauniešu informācijas 

sistēmu, tostarp, analizējot esošās jauniešu 
informācijas sistēmas un izstrādājot priekšliku-
mus to pilnveidei, izveidojot virtuālos informā-
cijas punktus, izstrādājot vadlīnijas darbam ar 
informāciju, pilnveidojot tīmekļa vietnes;
`` attīstīja brīvprātīgā darba sistēmu, piemēram, 

organizējot darba grupas par tās pilnveidi, iz-
strādājot brīvprātīgā darba uzskaites sistēmu, 
pievienojoties brīvprātīgā darba platformai 

www.brivpratigie.lv, ieviešot jaunas tradīcijas, 
piemēram, brīvprātīgo jauniešu apbalvošanas 
pasākumus, iedvesmojot jauniešus veikt brīv-
prātīgo darbu, apzinot brīvprātīgā darba veik-
šanas vietas;
`` pilnveidoja jaunatnes politikas plānošanas doku-

mentus, piemēram, organizējot jauniešu aptau-
jas un fokusgrupas, analizējot esošo jaunatnes 
darba situāciju, veicot pētījumus; 
`` izveidoja jauniešu līdzdalības mehānismus, 

piemēram, organizējot izpētes vizītes uz citām 
pašvaldībām, veicot esošo jauniešu līdzdalības 
modeļu darbības izvērtēšanu, nodibinot jaunie-
šu domes, sagatavojot ar jauniešu domju darbī-
bu saistītu dokumentāciju;
`` veica citas aktivitātes ilgtermiņa jaunatnes dar-

ba attīstībai pašvaldībā.
Lūk, daži no projektiem, kas īstenoti IZM Jau-

natnes politikas valsts programmā 2017. gadā. 
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24 PAŠVALDĪBĀM SNIEGTS 
FINANSIĀLS ATBALSTS DARBA 
AR JAUNATNI PILNVEIDOŠANAI
2017. gadā Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 
ietva ros 24 pašvaldības īstenoja projektus, lai sniegtu atbalstu darba ar jaunatni sis-
tēmas izveidei pašvaldībās, kā arī sekmētu plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īs-
tenošanu atbilstoši pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos 
noteiktajiem mērķiem un rīcības virzieniem.

Projekta īstenotājs: Kuldīgas novada 
pašvaldība.

Mērķis: uzlabot jauniešu dzīvi Kuldīgas novada 
pagastos.

Jaunatnes darba joma: jaunatnes darbs 
pagastos.

Projekta galvenās aktivitātes 
– Tikšanās ar Kuldīgas novada pagastu vadītā-

jiem un domes deputātiem, lai izstrādātu kopēju tā-
lākās rīcības plānu jaunatnes darba organizēšanai 
Kuldīgas novada pagastos.

– Izbraukumi uz visiem Kuldīgas novada pa-
gastiem, kuru laikā tika organizētas diskusijas par 
vietējo jauniešu vajadzībām un vēlmēm, un izvēlēti 
brīvprātīgie pagastu jaunatnes darba koordinatori.

PROJEKTS “AIZIET!”



jaunatne. gov. lv

[ 25 ]

JA
U

N
AT

N
ES

 P
O

LI
TI

K
A

S 
VA

LS
TS

 P
RO

GR
A

M
M

A
 

– Apmācības pagastu jaunatnes darba 
koordinatoriem.

– Jauniešu un politikas veidotāju forums par jau-
niešu līdzdalības modeļa izstrādi Kuldīgas novadā, 
kura laikā tika izstrādāti ieteikumi Kuldīgas novada 
jaunatnes politikas attīstības stratēģijai un ieteikumi 
pašvaldībai jaunatnes darba atbalstam 2018. gadā, 
kā arī tika veicināta novada sadarbības tīkla attīs-
tība efektīvai jaunatnes darba īstenošanai nākotnē.

Ko par projektu saka tā īstenotāji?
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra Jau-

natnes lietu speciāliste Ieva Kaltniece: “Tiekoties 
ar pagastu jauniešiem, katrā pagastā tika izvirzīts 
viens brīvprātīgais jaunatnes darba koordinators, 
kas nodos informāciju par apmācībām un citām ie-
spējām. Tas ir jaunietis, kas aiznes informāciju pā-
rējiem jauniešiem. Līdz šim lielākā problēma bijusi 
tā, ka informācija līdz pagastu jauniešiem diemžēl 
nav nokļuvusi. Šobrīd jauniešiem ir uguntiņa acīs un 
vēlme darboties, tāpēc mums ar viņiem jāstrādā, lai 
uguntiņa neapdzistu. Mums jāmotivē vēlme darbo-
ties un augt.”

Kabiles pagasta jaunatnes darba koordina-
tors Gints Sproģis: “Vispirms ir jāatrod vieta, kur 
jauniešiem tikties. Vajadzīgas telpas, kur jaunieši 
varētu sanākt, piemēram, ziemas vakaros sarīkot 

tematiskos vakarus. Es noteikti runāšu ar pārējiem 
jauniešiem, kopīgi sapratīsim, kas pagastā vēl va-
jadzīgs. Jaunieši ir atsaucīgi un labprāt iesaistīsies, 
lai pagastā kaut kas notiktu.”

Projekta īstenotājs: Lubānas novada 
pašvaldība.

Mērķis: veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni 
plānošanu un īstenošanu Lubānas novadā.

Jaunatnes darba joma: jauniešu līdzdalība, 
brīvprātīgais darbs.

Galvenās projekta aktivitātes
– Seminārs “Brīvprātīgs un vērtīgs” brīvprātīgā 

darba veicējiem un devējiem.
– Sadarbības uzsākšana ar brīvprātīgā darba 

administrēšanas portālu brivpratigie.lv.
– Diskusija pašvaldības, jauniešu un Lubānas 

iedzīvotāju vidū par jauniešu domes nepieciešamī-
bu Lubānā.

– Lubānas novada jauniešu domes izveidošana.
– Jauniešu centra kapacitātes celšana vasarā, 

pieņemot darbā jaunieti–līderi, kas 2 mēnešu garu-
mā palīdzēja īstenot vairāk nekā 7 jaunus pasāku-
mus Lubānas novadā.

PROJEKTS “MOSTIES!”
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Ko par projektu saka tā īstenotāji?
Lubānas novada pašvaldības Jaunatnes lietu 

speciāliste Linda Irbe: “Projekta laikā tika organizēta 
diskusija par to, vai Lubānas novadā nepieciešama 
jauniešu dome. Diskusija noslēdzās ar apstiprināju-
mu, ka šāda dome ir ļoti nepieciešama un būs arī 
jaunieši, kas tajā piedalīsies. Tāpēc tika uzsākts 
darbs pie tās izveides. Kopā sanāca 10 jaunieši, kas 
nebaidās eksperimentēt un uzsākt ko jaunu. Jaunie-

šu dome Lubānā ir un jau aktīvi darbojas. To mēs 
uzskatām par vienu no vērtīgākajiem šī projekta 
rezultātiem, jo citādi, visticamāk, mēs nebūtu tam 
noskaņojušies.”

Jauniešu centra darbā iesaistītais jauniešu līde-
ris Uģis Mihelsons: “Vienā mirklī tā aizrāvāmies ar 
pasākumu organizēšanu, ka gan vietējie iedzīvotāji, 
gan cilvēki no malas sāka brīnīties, – kur mums tāda 
enerģija un ideju daudzums, lai to visu realizētu!”

PROJEKTS “ESI AKTĪVS NOVADĀ!”

Projekta īstenotājs: Olaines novada pašvaldība.
Mērķis: radīt sistēmu Olaines pagasta jauniešu 

aktivitātes un līdzdalības veicināšanai no novada 
centra attālākajās vietās.

Joma: jauniešu līdzdalība, jaunatnes darbs 
novadā. 

Galvenās projekta aktivitātes
– Pagastu jaunatnes darba koordinatoru izvēle. 
– Darba grupas tikšanās par sistēmas izstrādi 

darbam ar jaunatni Olaines pagastā.
– Darba grupas pieredzes apmaiņas brauciens 

uz Jelgavas novadu, lai gūtu pieredzi par darbu ar 
pagasta jauniešiem.

– Aktivitātes pagastos, lai uzrunātu un aktivizētu 
līdzdarbībai vietējās apkārtnes jauniešus.

– Darba ar jaunatni pagastos sistēmas izvērtē-
šana un priekšlikumu izstrāde 2018. gada Olaines 
novada pašvaldības jauniešu budžeta sadaļai.

Ko par projektu saka tā īstenotāji?
Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Mārīte 

Zaube: “Mēs izvēlējāmies jomu, kas līdz šim mūsu 
novadā jaunatnes jomā bija lielākais izaicinājums. 
Man prieks, ka mūsu ideja sekmēt plānveidīgu 
ilgtermiņa darbu ar Olaines pagasta jauniešiem, 
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nostrādāja. Projekta aktivitātēs piedalījās vairāk 
nekā 100 jauniešu, un svarīgi, ka daudzi no viņiem 
ir gatavi līdzdarboties arī turpmāk.” 

Agnese Kalniņa, Olaines novada pašvaldības 
Jaunatnes lietu speciāliste: “Projekts ir beidzies, bet 

Projekta īstenotājs: Saldus novada pašvaldība.
Mērķis: veicināt jauniešu līdzdalību darba ar 

jaunatni sistēmas pilnveidē atbilstoši Saldus novada 
pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānoša-
nas dokumentos noteiktajiem mērķiem un darbības 
virzieniem.

Jaunatnes darba joma: jaunatnes informācija, 
jauniešu līdzdalība. 

Galvenās projekta aktivitātes
– Līdzšinējā jaunatnes darba “inventarizācija” – 

dažādas darbnīcas, kuru laikā jaunatnes darbā 
iesaistītie speciālisti (Jaunatnes lietu konsultatīvās 
padomes locekļi, jaunatnes darbinieki, deputāte, 
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste) izvēr-
tēja un analizēja iepriekšējo sadarbību, tās stiprās 
un vājās puses, definēja esošo problēmu cēloņus 
un meklēja iespējamos risinājumus.

– Pieredzes apmaiņas braucieni uz Saldus no-
vada pagastiem.

– Apmācības par jaunatnes informēšanas 
jautājumiem.

– Mājaslapas www.saldusjauniesiem.lv uzlabo-
šana kopā ar jauniešiem, izveidojot to par mūsdienī-
gu informācijas sistēmas platformu Saldus novada 
jauniešiem.

– Darbnīca “Tīklojums” par projekta ilgtspējas 
nodrošināšanu, kurā piedalījās jaunieši, kas darbo-
jās projektā, speciālisti darbā ar jauniešiem, politiķi, 
izglītības un jaunatnes lietu komisijas pārstāvji.

Ko par projektu saka tā īstenotāji?
Laura Ūžele, projekta “Tīklojums” saturiskā 

koordinatore, JIC “Šķūnis” vadītāja: “Pateicoties 
projekta aktivitātēm, ir izveidojies aktīvo jauniešu 
sadarbības tīkls, kas arī turpmāk līdzdarbosies mā-
jaslapas administrēšanā, informācijas nodošanā un 
aktualizēšanā, kā arī jaunatnes politikas veidošanā, 
tā nodrošinot informācijas apriti un iespēju paust 
savu – jauniešu balsi.”

Šo projektu rezultāti ir pierādījuši, ka arī pavi-
sam nelielu projektu ietvaros var īstenot stratēģiski 
svarīgas aktivitātes, kas noteikti būs spēcīgs atspē-

riens tālākai jaunatnes darba attīstībai pašvaldībās. 
Mēs JSPA ticam, ka, sperot šādus nelielus, bet 
vienlaikus ļoti svarīgus soļus, jau tuvākajā laikā vi-
sās Latvijas pašvaldības tiks īstenots katras pašval-
dības vajadzībām atbilstošs, ilgtermiņā plānots, at-
zīts, efektīvs un iekļaujošs jaunatnes darbs. 

PROJEKTS “TĪKLOJUMS”

darbs turpinās! Oktobra beigās notika darba gru-
pas tikšanās par jaunatnes darba attīstību novadā, 
kurā piedalījās gan jaunatnes darbā iesaistītie, gan 
deputāti, gan jaunieši. Viens ir skaidrs – nākamais 
gads būs jaudīgs!”
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Projektu dalībnieki pēcaptaujās atzīst, ka šis 
mērķis tiešām ir īstenojies – ir paplašinājusies ie-
spēja pilnveidoties un sevi attīstīt, uzlabot komu-
nikācijas spējas, valodu zināšanas, iepazīt citas 
kultūras, redzēt citu valstu situāciju, lai pēc tam 
labāk saprastu savējo. Dalība projektos palīdz arī 
pārvarēt bailes un kautrīgumu, iesaistīties disku-
sijās, mācīties uzklausīt un pieņemt citu viedokli. 
“Projekts, kurā piedalījos, lai cik muļķīgi tas neiz-
klausītos, mainīja mani,” atzīst kāda dalībniece.1 

Tā kā ieguvumi no projektiem lielākoties sais-
tās ar jauniešu un jaunatnes darbinieku personības 

1  Research based analysis of Youth in Action veiktā aptauja 
par 2015. gadā īstenoto projektu ietvaros veiktajām akti-
vitātēm. 

pārmaiņām un rezultāti ir diezgan netverami, sniegt 
kopēju novērtējumu par īstenoto projektu ietekmi uz 
to dalībniekiem var šķist sarežģīti. Tomēr tas nav 
neiespējami.

2017. gadā JSPA dažādu programmu ietvaros ir 
organizējusi aptuveni 60 apmācības un pasākumus 
jauniešiem un personām, kas strādā ar jaunatni. Ir 
būtiski rūpīgi saplānot apmācību programmu un 
izvērtēt dalībnieku mācīšanās ieguvumus ne tikai 
apmācību laikā, bet arī pārliecināties par gūtajiem 
rezultātiem vairākus mēnešus vēlāk. Tāpēc JSPA 
katrām apmācībām izstrādā konkrētus sagaidāmos 
rezultātus, definējot indikatorus, kuri apmācību lai-
kā ir jāsasniedz. 

Piemēram, šī gada oktobrī JSPA veica nu jau 
par ikgadēju tradīciju kļuvušā festivāla “Projektu PR
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ĪSTENO STARPTAUTISKUS 
PROJEKTUS? MĒRI REZULTĀTU! 
DITA USĀRE
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) bieži vien komunikācijā ar organi-
zācijām uzsver, ka viens no būtiskākajiem programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
mērķiem īstenoto projektu ietvaros ir veicināt jauniešu kompetenču izaugsmi. 
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nakts” dalībnieku aptauju, lai noskaidrotu, kā vir-
zās uz priekšu festivāla laikā izstrādātie projektu 
pieteikumi, kā arī, vai izstrādātos pieteikumus ir 
plānots iesniegt nākotnē. Saskaņā ar sākotnējiem 
rezultātiem, 89 % no aptaujātajiem plāno iesniegt 
savu projekta pieteikumu. Šie rezultāti ir apliecinā-
jums, ka ir nepieciešams organizēt “Projektu nakti” 
arī turpmāk!

Tomēr šajā gadījumā darbs nav beidzies – arī 
2018. gadā tiks veikta dalībnieku apzināšana par 
projektu pieteikumu izstrādes virzību, vienlaikus 
motivējot savus plānus pārvērst reālā darbībā!

Līdz ar to arī programmas “Erasmus+: Jau-
natne darbībā” īstenoto projektu ietvaros ir vērtīgi 
nodrošināt atgriezenisko saiti ne tikai pēc projekta 
galvenās aktivitātes noslēguma, bet arī pēc ilgāka 
laika perioda. Tas palīdz izvērtēt rezultātus ilgtermi-
ņā, pārliecināties, vai dalībnieki ir nodevuši projek-
tā gūtās zināšanas savas organizācijas biedriem un 
vietējai sabiedrībai, kā arī sniedz ierosmes turpmā-
ku projektu kvalitatīvai izstrādei. 

JSPA programmas “Erasmus+: Jaunatne dar-
bībā” ietvaros regulāri organizē starptautiskas 
iebraukšanas un vidustermiņa apmācības Eiropas 
Brīvprātīgā darba veicējiem Latvijā. Tajās brīvprā-
tīgajiem tiek sniegta informācija par programmas 
prioritātēm, mācīšanās rezultātiem, 8 mūžizglītī-
bas kompetencēm un Youthpass, savukārt apmā-
cību noslēgumā brīvprātīgajiem tiek lūgts novērtēt 
gūtās zināšanas. Apmācību ietvaros brīvprātīgie 
arī izstrādā plānu savas iniciatīvas īstenošanai 
projekta laikā, un  JSPA pēc noteikta laika aptauju 
veidā pārliecinās, vai šīs iniciatīvas ir īstenotas.

Ņemot vērā 2017. gada pašvaldību vēlēšanu 
aktualitāti, aģentūra šogad Latvijas – Šveices 
sadarbības programmas ietvaros organizēja ap-
mācības jauniešiem pilsonisko prasmju attīstīša-
nai. Mērķis bija ne tikai veicināt jauniešu dalību 
pašvaldību vēlēšanās un apzināties to nozīmīgu-
mu, bet arī izstrādāt pašiem savus personīgos 

plānus vai idejas savai un citu jauniešu aktīvākai 
iesaistīšanai pilsoniskajās aktivitātēs (piemēram, 
vēlēšanās, diskusijās par tām, u.c.). Veicot dalīb-
nieku aptauju pēc vēlēšanām, ir prieks redzēt, ka 
kopumā jaunieši savās pilsoniskajās aktivitātēs ir 
iesaistījuši vēl 89 citus! 

Arī “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īs-
tenošanas procesā ir būtiski ne tikai izvirzīt mērķus 
dalībnieku personīgai izaugsmei, bet domāt arī par 
ietekmi organizāciju un vietējās sabiedrības līmenī. 
Piemēram, ja tiek īstenots jauniešu apmaiņas pro-
jekts par videi draudzīgu dzīvesveidu, tā laikā var 
būt vērtīgi ne tikai dalībniekiem lūgt novērtēt savas 
zināšanas par šo tēmu pirms un pēc aktivitātes, bet 
arī dot iespēju izstrādāt rīcības plānu projektā gūto 
zināšanu un pieredzes tālāk nodošanai savas orga-
nizācijas biedriem un vietējai sabiedrībai. Savukārt, 
vairākus mēnešus pēc projekta aktivitātes ir vērtīgi 
pajautāt dalībniekiem, vai jauniešu apmaiņā izstrā-
dātais rīcības plāns ir īstenots un kādas tā laikā gū-
tās zināšanas un metodes dalībnieki ir izmantojuši 
informācijas nodošanā citiem.

Lai nodrošinātu metodisko atbalstu rezultātu 
ietek mes mērīšanā projektos, Apvienotās Kara-
listes Nacionālā aģentūra, kura administrē “Eras-
mus+” programmu, pagājušajā gadā izstrādāja rīku 
ietekmes mērīšanai projektos “Impact+ Exercise”2, 
kas organizācijām palīdzētu savu projektu īsteno-
šanas ietvaros atbildēt uz jautājumu “Kādu ietek-
mi mēs vēlamies sasniegt?”. Aģentūras pārstāvis 
Stīvens Murejs (Steven Murray) uzskata, ka, skaidri 
identificējot, ko tu vēlies sasniegt un izstrādājot plā-
nu, kā tu to vēlies sasniegt, ir vieglāk apkopot sev 
pieejamos resursus kopīga mērķa sasniegšanā. 

Šie identificētie rezultāti, protams, nav vienīgie, 
kas projekta īstenošanas gaitā tiks sasniegti, tomēr 
šāda pieeja ļauj vismaz daļu no rezultātiem pada-
rīt taustāmus. Tas, savukārt, dod iespēju efektīvāk 
skaidrot darba ar jaunatni ietekmi, piemēram, poli-
tikas veidotājiem, vecākiem, skolotājiem un citiem.

Būtiski ir neaizmirst par ietekmi savu projektu 
īstenošanas laikā!  

2  Informācija par “Impact+ Exercise” rīku: https://www.
erasmusplus.org.uk/impact-assessment-resources 

“ 2017. gadā JSPA dažādu programmu 
ietvaros ir organizējusi aptuveni 60 

apmācības un pasākumus jauniešiem 
un personām, kas strādā ar jaunatni.
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Esmu viena no Jaunatnes starptautisko pro-
grammu aģentūras apmācību vadītājām. Aizvadīta-
jā gadā man bija iespēja piedalīties SALTO Resur-
su centra un programmas “Erasmus+” nacionālo 
aģentūru rīkotajās apmācībās “Training fo trainers 
2016-2017” (TOT). Tā bija deviņu mēnešu ilga pie-
redze, piedaloties trijos klātienes semināros, pava-
dot daudzas stundas tiešsaistes mācībās un saru-
nās, vadot vienu praktisku starptautisku apmācību.

Ļoti piesātināts un bagāts laiks ar A-ha! mo-
mentiem, sarunām ar cilvēkiem, kas grib dalīties, 
iedvesmot, atbalstīt un tic tam, ko dara.

Ne mans prakses projekts, ne TOT apmācību 
cikls nebija psihoanalīze, bet gan dažādu pieeju, 
metožu, darba paradumu un paša vērtību izpēte un 
pārskatīšana. Mūsdienu ātrajā dzīves ritmā ir node-
rīgi atrast laiku “savai darba rīku kastei”. 

Ļauties procesam un izpētei
Kad vienkopus satiekas neformālās izglītības 

apmācību vadītāji, tā vienlaikus ir ļoti iedvesmojoša 
un arī izaicinoša vide, kas dod iespēju gan saņemt 

atbalstu, zināšanas, prasmes un vērtīgus domu 
graudus, gan arī bagātina atmosfēru ar izaicināju-
miem meklēt atbildes uz jautājumiem par politisko 
dimensiju, neformālo izglītību, (ap)mācību vadītāja 
uzdevumiem utt.. Te palīdz ļaušanās procesam un 
iesaistīšanās, paverot iespējas atbrīvoties no ie-
gūtās pieredzes un paplašināt savu redzeslo-
ku. Ne vienmēr tas nozīmē iegūt atbildes uz visiem 
jautājumiem, bet tas viennozīmīgi palīdz doties tā-
lāk un rakt dziļāk. 

Jautājumi bez tūlītējas atbildes
Šo apmācību laikā radās daudz vērtīgu jau-

tājumu gan kā apmācību vadītājam, gan dalīb-
niekam. Daži piemēri:

Vai apmācību procesā tev ir svarīgs pats pro-
cess vai rezultāts? Kā atrast balansu starp paša va-
dītu mācību procesu un ’’pareizo” atbilžu sniegša-
nu? Vai mācību procesā ir balanss starp individuālu 
un grupas pieeju? Kādas metodes tiek izmantotas, 
kāds ir to mērķis? Vai apmācības laikā es izmanto-
ju grupas resursus, dodu gana laika un telpas? Vai ST
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PĀRSKATĪT DARBA RĪKU KASTI
SANTA KRASTIŅA
Neformālās izglītības apmācību vadītāja
Nav nekāds noslēpums, ka mācīšanās neapstājas kādā noteiktā vecumā vai pie kādiem 
citiem konkrētiem nosacījumiem. Arī es turpinu izzināt apmācību vadītāja pasauli un 
dalos ar atziņām par piedzīvoto ilgtermiņa apmācībā “Training of trainers”.
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pašvirzītā mācīšanās mūsdienās ir dabisks, sapro-
tams process?

Pats savas mācīšanās vadītājs
Būtiska apmācību sastāvdaļa bija pašvirzīta 

mācīšanās pieeja, kas mudina uzņemties atbildī-
bu par savu mācīšanos, izvēlēties sev piemērotāko 
veidu, laiku, telpu, būt pašam procesa virzītājam. 
Šāda pieeja iet roku rokā ar pašizvērtēšanu, kas 
vienmēr noder, lai apstātos un nepalaistu garām 
būtiskas atziņas. Apmācībās tika piedomāts gan 
pie drošas vides radīšanas, telpas un atmosfēras, 
gan materiālu pieejamības, lai mudinātu izpētīt paš-
virzīto mācīšanos. 

Atbalsts bez norādēm
Jau pirmajā apmācību posmā dalībniekiem bija 

jāsadalās triju vai četru cilvēku grupās, ar kuriem 
tiks organizēts prakses projekts. Vienīgais nosacī-
jums bez norādes par cilvēku skaitu katrā grupā, 
bija vēlme strādāt pie izvēlētās tēmas. Treneri 
deva pilnīgu brīvību, vienlaikus radot atbalstošu 
vidi, uzdodot jautājumus, uzklausot pārdomas, 
iedrošinot un atgādinot, ka esam ilgtermiņa mā-
cīšanās procesā, tāpēc neziņa un neizpratne ir 
dabiskas un ļoti pieņemamas sajūtas. Gandrīz 
diennakti ilgušas formēšanās rezultātā izveidojās 
6 grupas, kas atrada sev piemērotāko tēmu turp-
mākai izpētei.

procesa un ikviens izvēlētais ceļš būs īstais un 
vērtīgākais šajā brīdī.

Eksperiments drošā vidē
Mācību praktiskajai daļai izvirzījām vairākus 

atslēgas vārdus, kas bija kā caurviju vadmotīvs ap-
mācībai kopumā. Tie bija – eksperiments, telpa 
un vide, dalīšanās, ieinteresētība, atvērtība un 
ļaušanās atklāt savu ievainojamību. Ļāvāmies 
eksperimentēt un izmantot dažāda veida māksli-
nieciskas izpausmes metodes. Mans eksperiments 
bija kā vienu no pašizpētes veidiem izmantot vari-
āciju par piecu ritmu deju, kas ļauj cilvēkiem ļauties 
mūzikas ritmam, izpētīt ķermeni un sekot savai iek-
šējai vadībai. Lai gan grupā bija vairāki, kas ar deju 
ir uz “jūs”, pēc procesa viņi tomēr atzina, ka drošā 
vide un uzticēšanās sev un citiem ļāvusi atbrīvoties 
no nevajadzīga saspringuma un pavisam necerēti 
iepazīt sevi citādā gaismā. Kā atzina viens no dalīb-
niekiem: „Ir tik daudz darbību un procesu, ko dzīvē 
neesam izmēģinājuši un ne visu ir jāpiedzīvo, bet 
dažreiz ir vērtīgi ļauties nezināmajam, lai ieskatītos 
sevī un starp daudzajām iespējām un pieejām at-
rastu sev piemērotāko, lai strādātu ar jauniešiem.”

-----
Pēdējā apmācību posmā radās pārliecība, ka ir 

uztrenētas dažādas kompetences un uzkrāta piere-
dze, kā arī ir patiess lepnums un prieks par Lat-
vijā notiekošo neformālās izglītības jomā, kurā 
esam kā piemērs citām valstīm un mums ir, ar ko 
dalīties. 

Piedalies arī tu!
Pārskati arī tu savu darba rīku kasti, piedaloties 

starptautiskās apmācībās par dažādām tēmām. 
Piedāvājumus meklē www.salto-youth.net un www.
jaunatne.gov.lv. 

“ Lai gan grupā bija vairāki, kas ar 
deju ir uz “jūs”, pēc procesa viņi tomēr 

atzina, ka drošā vide un uzticēšanās 
sev un citiem ļāvusi atbrīvoties no 

nevajadzīga saspringuma un pavisam 
necerēti iepazīt sevi citādā gaismā.

Mācīšanās process
Es izvēlējos strādāt pie tēmas par stāstu stās-

tīšanu kā veidu jauniešu pašizziņas un personīgās 
izaugsmes veicināšanai. Strādāšana starptautiskā 
komandā ir interesants process, kas ļauj ieskatīties 
dziļāk paša kultūrā, pieredzē un vērtībās, tāpēc, 
atskatoties uz notikušo, varu teikt, ka tas nebija 
viegls, tomēr vērtīgs process. 

Kopradot atklājām, ka mums katram ir sava iz-
pratne par izvēlēto tēmu, metodēm un pieeju ko-
pumā, tāpēc bija vērtīgi ik pa laikam iesaistīt men-
toru, kurš atgādināja, ka šis viss ir daļa no mācību 
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Pirmā pietura 
Pēc diviem neilgiem lidojumiem esam ieradušies 

Turku. Vēl viena dziļa ieelpa un sākam meklēt sa-
tikšanās vietu. 

Atveras durvis un ieejam plašā zālē, kur cilvēki 
priecīgi čalo. Paceļot acis, stacijas balkonā redzam 
sapulcējušos māksliniekus, kas uz baltiem audek-
liem ataino stacijas ēku. Tieši pretī sēž bariņš cilvē-
ku, kas savstarpēji sarunājas un ik pa laikam pārlaiž 
acis telpai, meklējot kādu no savējiem. Un izrādās 
– mēs esam savējie. Pievienojamies, iepazīstamies, 
apmaināmies ar ceļojumu stāstiem un ir jau laiks 
doties uz pirmo naktsmītni. 

Ierodamies pie sena kruīza kuģa, kas jau kādu 
laiku pilda hosteļa funkcijas, un laikam jau šonakt 
mūsu miegu kāds sargās, jo tieši aiz naktsmītnes ir 
novietoti divi karakuģi.

Diena skolā
Dienu iesākam un pavadām kādā Lieto paš-

valdības pamatskolā. Sajūta ir kā citplanētietim, 
ieejot svešā izglītības iestādē. No otras puses – arī 
mēs uz visiem skatāmies kā uz citplanētiešiem, jo 

Somijas izglītības sistēma ir izslavēta visā pasaulē 
un jāpaspēj ieraudzīt, kas tāds, ko paņemt līdzi uz 
mājām.

Pirmo dienas daļu pavadām, iepazīstot “Eras-
mus+” programmu un iepazīstinot citus ar veidiem 
un prioritātēm darbā ar jauniešiem katrā organizā-
cijā un jauniešu centrā. 

Diena jau rit uz vakara pusi un mums tiek dota 
iespēja sākt iepazīt jaunatnes darbu Somijā. Vie-
tā, kur atradāmies, jauniešus nav viegli aizsniegt, 
jo viņi dzīvo tālu no centra un, līdzīgi kā daudzviet 
Latvijā, uz un no skolas nokļūst ar autobusu. Tāpēc 
jaunatnes darbinieks strādā ar jauniešiem skolā, iz-
mantojot starpbrīžus un laiku līdz autobusam. Kad ir 
iepazīts darbs ar jaunatni no pieaugušā skatpunkta, 
tiek dots vārds jauniešiem, kas pastāsta, kā viņi sa-
darbojas ar jaunatnes darbinieku un kā gatavojas 
veidot “Erasmus+” Jauniešu apmaiņas projektu. 

Dodamies ceļā
Pēc pāris stundu brauciena un bingo spēles 

autobusā ierodamies Kemito. Vietā, kas atgādi-
na apdzīvotu vietu kādā zvejnieku ciemā Latvijā. 
Ieejot necilā ēkā, nonākam zālē, kur jaunieši dalās 
ar savu pieredzi apmaiņas projekta īstenošanā. Lai 
arī projekts ir noslēdzies jau pagājušajā gadā, viņi 
vēl aizvien kavējas piedzīvojumā un procesā, jo pro-
jektā viņi ir piedalījušies jau no paša idejas apstrā-
des sākuma. Viņi nav tikai projekta dalībnieki, viņi ir 
tā radītāji, izpildītāji un dalībnieki.

Turpinājumā uzzinām, ka jaunatnes darbam So-
mijā tiek pievērsta liela uzmanība. Tāpēc katrā vietā 
ir jābūt jauniešu iesaistei pašvaldības darbā, ir jā-ST

A
RP

TA
U

TI
SK

A
 P

IE
RE

D
ZE

S 
A

PM
A

IŅ
A

KĀ NOTIEK DARBS AR JAUNATNI 
SOMIJAS LAUKOS?
ANCE TĪMANE
Aizputes novada jauniešu ”IDEJU MĀJAS” vadītāja
Lidmašīnai paātrinājumā paceļoties no skrejceļa, prātā iešaujas viena vienīga doma: 
”Vai man šis brauciens tiešām bija nepieciešams?”. Laiks aiz loga jau kādu laiku pie 
mums vairs nav tas vasarīgākais (ja šogad vispār tāds bija), un vai jādodas uz vietu, 
kur noteikti laika apstākļi nav ne par matu labāki? Darbā tiks iekavēta nedēļa un tiks 
izjaukti visi tālākie plāni, jo atgriežoties nebūs iespējams visu uzspēt. Viss, atpakaļ-
ceļa vairs nav, rokās satverta biļete un somā plāns, uz kura lieliem burtiem rakstīts 
”Rural Study Visit in South-West Finland” (Studiju vizīte Somijas dienvidrietumu lauku 
reģionā).
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būt jauniešu domei. Ir iespējams atšķirt, kad darbs 
tiek darīts kārtīgi un tos brīžus, kad nē. Šajā pašval-
dībā jauniešu domei ir sava vieta un savs viedoklis, 
kurš tiek uzklausīts. Klausoties jauniešu sakāmajā, 
var just, ka viņi deg par vietu, kur atrodas, viņi ir tai 
piesaistīti un ieinteresēti pat tās politiskajos jautā-
jumos un lēmumos.

Šī studiju vizītes diena nebeidz pārsteigt, jo, 
lēnām slīdot cauri Baltijas jūras arhipelāgam, mēs 
jau tuvojamies nākamajai pieturai – Vano salai. Šis 
pieturas punkts liekas nedaudz savāds, jo grūti 
iedomāties, ka uz salas, kur dzīvo tikai 15 reģis-
trēti iedzīvotāji, tiek īstenoti starptautiski projekti 
un tiek īstenots starptautisks jaunatnes darbs. Kad 
ierodamies, mums ierāda istabas vietējo iedzīvotāju 
mājās. Daudziem par lielu pārsteigumu labierīcības 
atrodas aiz māju stūriem, turpat arī pāris metru 
attālumā ganās aitu bars. Vai tiešām starptautisks 
jaunatnes darbs ir iespējams arī šādā vietā?

Izrādās, ka ir! Tas nav viegli, talkā tiek ņemti visi 
salas iedzīvotāju resursi. Tiek rasti veidi, kā vasaras 
laikā trīs mēnešus nodarbināt Eiropas brīvprātīgos 
jauniešus. Šeit nav svarīgi, cik daudz cilvēku te dzī-
vo vai tas, ka teritorija ir ierobežota. Brīvprātīgajiem 
tiek dota iespēja pilnveidot šo vietu un padarīt to 
pievilcīgāku tūristiem, dot pienesumu vietējai kopie-
nai un piedalīties projektā, kas noteikti liek justies 
nedaudz kā Robinsonam Krūzo, apgūstot prasmes 
dzīvei uz salas.

Atgriežamies uz sauszemes
Ir pienācis laiks doties tālāk, uz Loimaa pašval-

dību, kas būs arī pēdējo dienu pieturvieta. 
Pirmais vakars Loimaa un jau savāds klusums, 

un pāris šņuksti telpas stūros, kad beidzas jauniešu 
izrāde par dzīvi pilsoņu kara laikā Somijā un par visu 
to, ko jaunieši viņu vecumā piedzīvojuši. Šī izrāde 
ir daļa no projekta, ko viņi veidojuši sadarbībā ar 
Īrijas partneriem, ar kuriem jau kļuvuši par labiem 
draugiem.

Pēdējās dienas izvērtēšana, projektu izstrādā-
šana, un jau atkal sēžu lidmašīnā. Aiz loga aizvien 
ātrāk aizzib lidostas skrejceļa līnijas un mēs sākam 
atrauties no zemes. Prātā atskan jautājums, kas jau 
vienreiz izskanējis: „Vai man šis brauciens tiešām 
bija nepieciešams?”. Man ir divas atbildes uz šo 
jautājumu:

Jā, jo šī studiju vizīte parādīja, ka starptautisks 
jaunatnes darbs ir iespējams visur. Ir jāatzīstas pa-
šiem sev, ka perfektu apstākļu nav nekur un tas, 
ka mums nav tik daudz iespēju kā kaimiņam, ne-
nozīmē, ka mūsu piedāvātās iespējas nevar kādam 
kaut ko dot. 

Jā, jo šī studiju vizīte parādīja, ka mums, kas 
strādā ar jauniešiem, nav jāpazaudē sevi darbā. 
Mēs drīkstam pateikt nē, mēs drīkstam neatbildēt 
uz nedegošām ziņām brīvdienās un mēs drīkstam 
aizbraukt uz jebkuru pasaules malu, lai atvestu mā-
jās jaunas zināšanas. Mēs drīkstam nepārdegt īsā 
laika periodā un labi darīt savu darbu. 

Kā pieteikties starptautiskām apmācī-
bām? Šeit vienmēr atradīsi aktuālās apmācības, 
kurām tiek meklēti dalībnieki: http://jaunatne.gov.
lv/lv/apmacibas 

Lai kļūtu par starptautisko apmācību dalīb-
nieku, iesakām rūpīgi pārdomāt savu motivāciju 
dalībai mācībās, kā arī to detalizēti aprakstīt pie-
teikumā. Iespējams, tieši tas būs tavs trumpis, jo 
konkursā reizēm uzvar tikai 1 dalībnieks no 50. 

Aģentūras organizēto un izsludināto apmā-
cību mērķa grupa lielākoties ir jaunatnes lietu 
speciālisti un ikviens jaunatnes darbinieks, kurš 
ikdienā strādā jaunatnes jomā. Reizēm apmācī-
bām var pieteikties arī jauniešu līderi.

Ņemot vērā, ka aģentūra ir arī Eurodesk infor-
mācijas tīklā, regulāri tiek rīkoti arī informatīvi 
semināri par jauniešu iespējām Eiropā. Šo semi-
nāru mērķa grupa – jaunieši vecumā no 13 līdz 
30 gadiem. Lai pieteiktos šiem semināriem, in-
formāciju arī meklē aģentūras tīmekļa vietnes 
sadaļā “Apmācības”. 



Vēlies iesaistīties JSPA administrēto 
programmu projektos?  

Meklē sev tuvāko aktīvo pašvaldību!

0 - pašvaldībā esošās jaunatnes organizācijas vai iestādes nav 
iesniegušas JSPA administrēto programmu projektus (2014.–2017.)

1 - pašvaldībā esošās jaunatnes organizācijas vai iestādes ir iesniegušas 
1 JSPA administrēto programmu projektus (2014.–2017.) 

2 - pašvaldībā esošās jaunatnes organizācijas vai iestādes ir iesniegušas 
2 JSPA administrēto programmu projektus (2014.–2017.) 

3 - pašvaldībā esošās jaunatnes organizācijas vai iestādes ir iesniegušas 
3 JSPA administrēto programmu projektus (2014.–2017.) 


